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KARTA  PRZEWODNIA 

INWESTYCJA :   „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją    
                            deszczową na terenie sołectwa Charzykowy gm. Chojnice”.   

              Budowa sieci wodociągowej ø90 ÷ 110PE  w miejscowości 
Charzykowy, gm. Chojnice 

 Zakres objęty opracowaniem: 
Część I: Budowa sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach  

ø90x5,4, ø110x6,6  PE SDR17 PN10 - Charzykowy ul. Wąska –  od węzła V91               
do V110, od V91 do V120, V107-V113, od V9a-V9c o łącznej długości 560,00 mb 

Część II: Budowa sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach 
ø90x5,4,  ø110x6,6  PE SDR17 PN10 - Charzykowy ul. Poziomkowa  

           – od węzła V91-V74, od V73-V78, od V122-V126 z wyłączeniem odcinka od V80-V84  
– o łącznej długości 470,00 mb 

 
ADRES : Charzykowy gm. Chojnice , ul. Wąska, ul. Poziomkowa 

 
OBIEKT :   „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją          
                   deszczową na terenie sołectwa Charzykowy gm. Chojnice- etap 1,2,3,4,5” 
 
RODZAJ OPRACOWANIA : STS_01 Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót   
 
STADIUM : Projekt budowlany i wykonawczy  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA          D.00.00.00        
 
 
 

   SPECYFIKACJE  TECHNICZNA  
    
             D.00.00.00 

  

WYMAGANIA  OGÓLNE  
 
             
 
    1. WSTĘP 
 

  1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

1.1.1.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych i poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót , które zostaną wykonane w ramach projektu budowlanego „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa 
Charzykowy gm. Chojnice” 

  
  1.2. Zakres stosowania SST 
 

1.2.1.Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje 
Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w 
pkt.1.1. 

 

  1.3. Zakres robót objętych SST 
 

1.3.1.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi   

 

  D. - 00.00.00.    WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

  D. - 01.00.00.     ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE   
   D. - 01.01.01.     Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów wysokościowych  
    

  

D. - 02.00.00.    BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR PEHD WRAZ Z   
                          PRZYŁĄCZAMI   

   D.- 02.02.01.     Sieć wodociągowa z przyłączami i uzbrojeniem 
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  1.4. Określenia podstawowe 
 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 

1.4.1. Kanał sanitarny - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny 

1.4.2. Wodociąg – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
użytkową , służący do przesyłu wody albo jego część stanowiąca element 
technologiczny 

1.4.3. Ulica - Wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu pojazdów z chodnikami dla 
ruchu pieszego i zieleńcami oraz z wszelkimi rozwiązaniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego i Zatwierdzającego projekt, 
zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
Wykonawcą i Projektantem i Urzędem Nadzoru. 

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

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.7. Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi obiektu (drogi, kanału, wodociągu) 

1.4.8. Polecenia Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

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

1.4.10.Przedsięwzięcie - kompleksowa realizacja podłączenia istniejących budynków do 
istniejącego układu sieci wodociągowe doprowadzającego wodę z ujęcia oraz 
kanalizacji miejskiej doprowadzającej ścieki do odbiorników (oczyszczalni ścieków) 

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

1.4.12.Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

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

1.4.14.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącego odrębną 
całość konstrukcji lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczni - użytkowych. 

1.4.15.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

 

  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy - Zamawiający w terminie określonym w Danych 
Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punkty 
głównych tras oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów Robót oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  - Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać 
niżej wymienione opracowania: 

 

a. ZAŁĄCZONE W NINIEJSZYCH MATERIAŁACH PRZETARGOWYCH: 
  

1. Projekt Budowlany – zagospodarowania terenu + technologiczny budowy sieci   
wodociągowej z przyłączami   

2. Projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej z rur PEHD wraz z przyłączami 
3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z odbudową nawierzchni + 

przedmiar robót organizacji ruchu – opracowany przez Wykonawcę wybranego w 
procedurze przetargowej 

4. Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót 
  
  b. BĘDĄ PRZEKAZANE WYKONAWCY PO PRZYZNANIU MU        

   KONTRAKTU 
 

Dokumentacja projektowa  na „ Budowę sieci wodociągowej z rur PEHD  ”,  będzie 
dostępna dla oferentów w okresie przygotowania ofert w miejscu wskazanym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 Po wygraniu przetargu i podpisaniu kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy dwa 
komplety Dokumentacji projektowej składającej się z części wymienionych 

  w pkt.1.5.2.a 
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 
 

 Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inżyniera do Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania szczegółowe choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

 1) Dokumentacja Projektowa 
 2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową, SST. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 



  
 

6

bliską zgodność z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

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

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

 Dotyczy budowy całego zadania. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w 
trakcie realizacji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

 W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu winien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia Terenu 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 budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać teren budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do przepisów i norm        

   dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie    
   unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
   wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
   sposobu działania. 

     Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
  -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami   

    toksycznymi, 
  -  zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
  -  możliwością powstania pożaru 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

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

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

 Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 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 ich wbudowania. 

 Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

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

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
ponosi w całości konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.  

     
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie 
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niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Inżyniera. 

 
 

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał prac 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. 

 

1.5.11.Ochrona utrzymania robót 
 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla 
była w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

  

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, norm 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

    2.  MATERIAŁY 
 

  2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie robót. 
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  2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych      
 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenia od właścicieli i odpowiednich władz 
na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i eksploatacji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezienia 
na czasowy lub stały odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inżyniera. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi , które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

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

 

  2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymogami. 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 Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

 a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 b) Inżynier 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 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów  do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
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  2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 

  2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa i SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

 

    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 SST,  PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera , w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany prze Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

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

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 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 prowadzeni robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, 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 Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
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 SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości prze Inżyniera 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w SST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wynik badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki Finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

    6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

  6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 a)  część ogólną opisującą: 
     - organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
     - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
     - bhp, 
     - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
     - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych     

     elementów robót, 
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     - system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością    
     wykonywanych robót,  

     - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis laboratorium  
     własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić badania)   

     - 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 Inżynierowi; 

 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 ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
     materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszywa 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 wykonania poszczególnych elementów robót, 
     - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

  6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót, 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonane zgodnie z wymogami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom  norm określonych procedur badań. Inżynier będzie miał 
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 wynik badań, Inżynier 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 tych materiałów.  
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 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 jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 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 Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

 

  6.4. Badania i pomiary  
 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

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

 

  6.5. Raporty z badań  
 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  
jakości. 

 Wyniki badań (kopie ) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

  6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badań materiałów u źródła ich wytworzenia, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

 Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę  

 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier 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 



  
 

14

Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
 
 

  6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST, to 
takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

  6.8. Dokumenty budowy 
 

 (1) Dziennik 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 Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku 
Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
zabezpieczeń 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 przypadku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim,  bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub Inżyniera. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 -  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
 -  Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
 -  Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót  
 -  termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 -  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw   
             w robotach 
 -  uwagi i polecenia Inżyniera 
 -  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 -  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

  końcowych odbiorów robót 
 -  wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
 -  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

  ograniczeniom lub wymaganiom szczegółowym w związku z warunkami    
             klimatycznymi 
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 -  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
  Projektowej  

 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych ) dokonywanych przed i w 
  trakcie wykonywania robót 

 -  dane dotyczące sposobu wykonywana i zabezpieczenia robót 
 -  dane dotyczące jakości materiałów, pobieranie próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

  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 Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
 Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 
 

 (2)  Księga Obmiaru 
 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi 
Obmiarów –jeżeli Zamawiający tego wymaga. 

 

 (3)  Dokumenty laboratoryjne 
  
 Dzienniki laboratoryjne, Laboratorium Zamawiającego i Laboratorium Wykonawcy, 

atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 

 

 (4)  Pozostałe dokumenty budowy  
 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

 a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego 
 b) protokół przekazania Terenu Budowy 
 c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
 d) protokoły odbioru robót 
 e) protokoły z narad i ustaleń 
 f) korespondencja na budowie. 
 

 (5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru 
Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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    7.  OBMIAR  ROBÓT 
 

  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie ) w ilości podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione w/g instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 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 Inżyniera. 

 

  7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów  
 

 Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami  
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

  7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 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. 

 

  7.4 Wagi i zasady ważenia  
 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności w/g norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera.  

 

  7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 

 Obmiary będą prowadzone 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. 
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 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 w Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inżynierem 

 

    8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

  8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 b)  odbiorowi częściowemu 
 c)  odbiorowi końcowemu 
 d)  odbiorowi ostatecznemu 
 

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  

 Odbiór robót dokonuje Inżynier.          
   Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

  8.3. Odbiór częściowy  
 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
 Odbioru częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

  8.4. Odbiór końcowy robót  
 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera ukończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.5. Odbioru końcowego robót 
dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakości na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
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 W toku odbioru końcowego 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 przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających i  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

 

  8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
końcowego odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:   

 -  Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, 
 -  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
 -  uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  

  zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 -  recepty i ustalenia technologiczne, 
 -  Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
 -  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 

  PZJ, 
 -  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 -  opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i     

  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
 -  sprawozdanie techniczne, 
 -  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu z uzgodnieniem ZUD, 
 -  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać : 
 -  zakres i lokalizacje wykonanych 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 w/g komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione  w/g 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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  8.6. Odbiór ostateczny  
 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem odbioru końcowego. 

 

    9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

  9.1. Ustalenia ogólne  
 

 Podstawą płatności jest ocena 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 do tej roboty w pkt. 9 SST i w 
Dokumentacji Projektowej. 

 

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

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

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),  

- koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłata 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 obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysowa. 

 

  9.2. Zaplecze Zamawiającego 
 

 9.2.1. Wymagania dotyczące zaplecza Zamawiającego  
 

 Inżynier kontraktu w ramach Kontraktu nie jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
zaplecza.  

 

    10.  PRZEPIS  ZWIAZANE  
 

 - wytyczne dla dostaw (towarów i usług ) w ramach przetargu 
 - warunki Kontraktu  
 - dane Kontraktowe 
 - instrukcje i normy branżowe 
 - przepisy BHP 
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 ODTWORZENIE  /WYZNACZENIE/  TRASY  

       I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH  
 
 
 
 
 
             
 
    1.  WSTĘP 
 

  1.1. Przedmiot SST  
 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wyznaczenia tras i punktów wysokościowych dla projektu „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa 
Charzykowy gm. Chojnice” 

  1.2. Zakres stosowania SST  
 

  Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami pkt.1.2. SST  D - 00.00.00 
„Wymagania ogólne” 

 

  1.3. Zakres robót objętych SST  
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wyznaczenie w terenie przebiegu osi projektowanych 
sieci i kanałów oraz odbudowywanych jezdni z wyznaczeniem punktów 
wysokościowych roboczych i docelowych.  

 

  1.3.1. Odtworzenie tras i punktów wysokościowych  
 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

 a)  wyznaczenie sytuacyjnego i wysokościowego punktu osi trasy,  
 b)  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczania osi), 

c)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych sieci i kanałów oraz odbudowywanej jezdni    
z ewentualnym dodatkowym wyznaczeniem przekrojów, 

 d)  stabilizacja punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  
      oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

  1.4. Określenia podstawowe 
 

  1.4.1. Punkty główne trasy   
 

 Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 

 

  1.4.2.Pozostałe określenia  
 

 Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z 
obowiązującymi normami, Dokumentacją Techniczną  oraz definicjami podanymi w 
SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania ogólne”  

 
    2.  MATERIAŁY  
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

  2.1. Rodzaj materiałów  
         

 Materiały stosowane przy odtwarzaniu osi tras kanałów i wyznaczeniu punktów 
wysokościowych w/g zasad niniejszej SST są: 

 -  paliki drewniane (słupki w punktach charakterystycznych w osi tras  i światki) 
 -  gwoździe 
 -  słupki betonowe 
 -  farba chlorokauczukowa.  
  

    3.  SPRZĘT  
 

 Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz  
roboczych punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe 
związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów 
tras wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego 
typu robót ( teodolity lub tachometry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe ). 

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

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania 
ogólne”  pkt. 3. 

 

    4.  TRANSPORT  
 

 Materiały ( paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  D - 00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 

 

    5.  WYKONANIE  ROBÓT  
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 5. 

 

  5.1. Ustalenia ogólne  
 

 Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby [posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca prac pomiarowych ponosi 
odpowiedzialność za odstępstwa, niezgodności prac z Dokumentacją Projektowa, 
zmianami wprowadzonymi w niej zawczasu przez Inżyniera oraz ustaleniami 
zawartymi  w Kontrakcie i Specyfikacjach. 
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 Wykonawca powinien w terenie założyć robocze punkty wysokościowe ( repery 
robocze), zgodnie z pkt. 5.2. Specyfikacji i wykonać szkic wytyczenia tras i spis 
reperów roboczych. 

 Wykonawca powinien wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne trasy. 
Inżynier powinien dostarczyć Wykonawcy wszystkie dane niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia każdego elementu robót. Wykonawca powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera o wszystkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych tras i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Jeżeli roboty zostały wykonane w oparciu o błędne dane dostarczone 
przez Zamawiającego, to koszty tych robót oraz wszelkich dodatkowych robót, 
wynikających z wymienionych błędów obciążą Zamawiającego. 

 Wszelkie dodatkowe roboty wynikające z błędnego wytyczenia robót, zawinionego 
przez Wykonawcę, powinny być wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
Dokumentacji Projektowej, to powinien o tym powiadomić Inżyniera. Ukształtowanie 
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem, odpowiednich 
decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych 
i innych oznaczeń w czasie trwania robót. 

 

  5.2. Wyznaczenie punktów osi  
 

 Tyczenie osi sieci wodociągowej  i kanałów oraz odbudowywanej nawierzchni ulic  
należy wykonać w oparciu o Dokumentacje Projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji 
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera .              

 Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte w stosunku do 
projektowanych a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć tak jak określone rzędne w 
Dokumentacji Projektowej. Tolerancja błędu nie może być większa niż określa to 
instrukcja GUGiK.  

 Wyznaczone punkty osi projektowanych obiektów należy umieszczać poza granicami 
robót. Usunięcie palików z osi trasy jest dopuszczalne wówczas, gdy Wykonawca 
robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi obiektu umieszczonymi 
poza granicami robót. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie 
osi tras powinny być zaopatrzone w tablice określające w sposób wyrażony i 
jednoznaczny charakterystykę tych punktów. Forma i wzór tych tablic powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

    5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych  
 

 Punkty wysokościowe ( repery ) należy wyznaczyć w punktach charakterystycznych 
(miejsca obiektów na kanałach), dla każdego obiektu na kanałach oraz dla 
odbudowywanej nawierzchni ulic. 

 Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a 
rzędne określić z dokładnością podaną w instrukcji GUGik oraz Dokumentacji 
Projektowej. 
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    5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  
 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
 a)  wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót           

ziemnych) 
 b)  wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu wykopów w przekrojach 

poprzecznych 
 Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do 
wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 
lub wiechy. 

 Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1m oraz wykopów  
głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych lub punktów charakterystycznych 
obiektów liniowych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

 

    6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

  6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.6 

 

  6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych  
 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) 
trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić w/g ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (4,5,6,7,8,9,10,) i zgodnie z wymogami w pkt. 5. 

 

    7.  OBMIAR PRAC POMIAROWYCH  
 

 Jednostką obmiaru odtworzenia tras i punktów wysokościowych w terenie dla dróg 
sieci i kanałów jest kilometr wyniesienia i zastabilizowania trasy. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne pkt. 7. 
 

    8.  ODBIÓR ROBÓT  
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) tras w terenie następuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 

    9.  Podstawa płatności  
 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  D - 00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt.9 

 Płatność za 1 km (kilometr) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej. 

 Zgodnie z Dokumentacją Projektową roboty związane z wyznaczeniem osi tras i 
punktów wysokościowych obejmują:    

 -  roboty pomiarowe. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
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  -  sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tras i punktów    
     wysokościowych,     

  -  uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami,  
  - wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem   

    dodatkowych przekrojów,  
  -  wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z    

    Dokumentacją Projektową,   
  -  utrwalanie punktów w sposób trwały wraz z zabezpieczeniem i     

    oznakowaniem ułatwiającym odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Projektowana liczba jednostek obmiarowych: 
   
                        -  wodociąg uliczny ∅ 90/110 mm     L=   1030,00 m 

                    
   
  Wytyczenie tras odbudowywanych nawierzchni ulic dotyczy tylko tych miejsc 

gdzie prowadzone są prace związane z budową wodociągu oraz kanałów sanitarnych. 
 

    10.  PRZEPISY ZWIAZANE 
 

  10.1. Normy związane 
  

 BN - 72/82932 - 01. „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne” 
 

  10.2. Inne dokumenty  
 1.  Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych, 
 2.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK - 1997. 
 3.  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK - 1978. 
 4.  Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK - 1983. 
 5.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK - 1979. 
 6.  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK - 1983. 
 7.  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGiK - 1983. 

8. Wytyczne zlecenia robót, usług i dostaw w drodze przetargu. 
9. I inne, które weszły po roku 1983            
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BUDOWA  SIECI  WODOCI ĄGOWEJ 
 
             
 

 
              D-02.04.00. SIECI  WODOCIĄGOWE   
 

    1. WSTĘP  
 

  1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na 
terenie sołectwa Charzykowy gm. Chojnice” 

 
  1.2. Zakres stosowania SST  

 Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami pkt. 1.2. SST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”.  

 
  1.3. Zakres robót objętych SST  

 W zakres robót wchodzi: 
           1.3.1. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach:  Ø110mm,  Ø90mm 

1.4. Określenia podstawowe 

  Sieć wodociągowa rozdzielcza - układ przewodów wodociągowych znajdujących się 
         poza budynkami odbiorców – w ulicy. 

Przyłącza wodociągowe – odcinek przewodu wodociągowego od przewodu ulicznego 
do granicy posesji i zakończony wodomierzem na jej terenie, umieszczonym w 
budynku lub studzience wodomierzowej.  

   
  1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

    2. MATERIAŁY  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  punkt 2. 

 

  2.1. Materiały do budowy wodociągu  

 Materiałami stosowanymi w przebudowie wodociągu są: 
           - Rury wodociągowe z rur dwuwarstwowych PE 100 RC o średnicach ø90x5,4     

   ø110x6,6  PE SDR17 PN10  90 mm dla przewodu ulicznego 
 -Zasuwy kołnierzowe ∅ 100 mm z miękkim rdzeniem posiadająca atest ISO 
 -Skrzynki uliczne żeliwne do zasuw ∅ 100 wg PN-85/H-74081/11 
 -Hydranty pożarowe nadziemne z podwójnym zamknięciem ∅ 80 mm 
 -Skrzynki uliczne żeliwne do hydrantów 
  -Obudowy teleskopowe do zasuw ∅ 100 mm 
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 -Kształtki z żeliwa kołnierzowe na ciśnienie robocze PN-10  
 -Opaski do nawiercania z zasuwą ∅ 100/32 mm 

  2.2. Składowanie  

2.2.1. Rury   
 

 Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji 
leżącej jedno lub wielowarstwowo zgodnie z wytycznymi producenta.  

 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i 
błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. 

 

2.2.2. Kształtki i zasuwy -  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych  i  zamkniętych.  
 

    3. SPRZĘT  
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3.  

 

    4. TRANSPORT  
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4.  

 

  4.1. Rury  

 Rury mogą być przewożone środkami transportu gwarantującymi przewiezienie ich 
bez uszkodzeń. Rury powinny być układane poziomo wzdłuż środka transportu, lub w 
zwojach (do ∅ 80 mm).  

 Wyładunek rur winien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 
Rur  nie  wolno  zrzucać  lecz  rozładowywać  po  pochyłych  legarach.  Ponadto przy 
za- i wyładunku oraz przewozie należy przestrzegać przepisów aktualnie 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym i z zakresu BHP.  

 

  4.2. Kształtki i armatura  

 Kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie.  

 

    5. WYKONANIE  ROBÓT  
 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt.5.  

 

  5.1. Roboty przygotowawcze  

 Projektowaną oś przewodu winien oznaczyć trwale w terenie uprawniony geodeta. 
Istniejące uzbrojenie należy wytyczyć w terenie z udziałem użytkowników uzbrojenia.  
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  5.2. Roboty ziemne  

 Roboty   ziemne  wykonać  zgodnie  z  normą  BN-83/8836-02,  PN-68/B-06050  i  
BN-72/8932-01.  

 Wykopy  umocnione  o  szerokości   1,00 m. 
 Wykopy wykonywane będą metoda łączoną tj. ręcznie i mechanicznie koparką. Urobek 

z wykopów należy częściowo odwozić na czasowy odkład a częściowo składować 
wzdłuż wykopów.  

 

5.2.1. Odspojenie i transport urobku  
 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo systemem ręcznym.  
 Składowanie urobku na czasowym składowisku lub na poboczu wykopu. Nadmiar 

urobku odwozić na wysypisko wskazane przez Inwestora. 
 

5.2.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy  
 Zabezpieczenie ścian wykopów na czas robót wypraskami stalowymi zakładanymi 

poziom lub płytami (krings).  
 

5.2.3. Podłoże pod rurociągi i armatur ę  
 Rury układać bezpośrednio na gruncie rodzimym uformowanym na 900 
 Badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy  

 PN-81/B-10725(5).  
 

5.2.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu  
 Zasypkę wykopów wykonać gruntem dowiezionym pozbawionym kamieni i części 

stałych. Wykopy zasypywać warstwami grub. do 25 cm z dokładnym ubiciem gruntu 
ubijakami.   

 W przypadku nieprzydatności gruntu do zasypki przewodów, należy go wymienić.  
 Wskaźnik    zagęszczenia   gruntu   powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  normy 

BN-77/8931-12 i BN-83/8836-02. 
 

  5.3. Roboty instalacyjno - montażowe  

5.3.1. Wymagania ogólne  
 Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy  

  PN-81/B-10725(5), oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
 Technologia układania winna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  
 Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora. Rury do wykopu należy 

opuszczać powoli i ostrożnie. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego 
kierunku nie może przekraczać 2 cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu 
przekroczyć 2 cm.  

 

5.3.2. Montaż przewodów  
 Do montażu stosować wyłącznie rury i materiały nieuszkodzone posiadające atest 

producenta. 
           Rury montować zgodnie z instrukcją producenta. 
  Na połączeniach kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnych i uszczelki z 

elastomerów.  
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5.3.3. Przewiert sterowany - technologia wykonania   
Zastosowana jednostka wiertnicza służąca do wykonywania przewiertów musi posiadać 
odpowiednią siłę przepychania i uciągu równa co najmniej  
10,8 T oraz moment obrotowy o wartości 5 423 Nm. 
Technologia wykonywania przewiertu jest następująca: 
PRZEWIERT PILOTAŻOWY 
Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą żerdziami wiertniczymi 
zgodnie z wcześniej zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu 
W tym celu do pierwszej żerdzi montuje się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak 
przygotowany osprzęt wwierca się w grunt, systematycznie dokręcając następne żerdzie. 
W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na bieżąco informuje -pracownika 
dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach przewiertu 
(głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową lub w przypadku 
silnych zakłóceń generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne) 
poprzez kabel przewleczony wewnątrz żerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na 
odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu 
przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze. 
W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody 
istnieje możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. 
Doświadczeni operatorzy systemów nawigacji, we współpracy z operatorami wiertnic, 
niezależnie od długości przewiertów są w stanie wyjść z przewiertem pilotażowym z 
dokładnością kilkunastu centymetrów. Podczas wykonywania wiercenia podawana jest 
poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na głowicy wiercącej płuczka 
bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie urobku z 
otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych. 
PRZEWIERCANIE OTWORU 
Po wykonaniu otworu pilotażowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), 
zostaje zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt służący 
do powiększenia średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i 
przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane 
kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od 
strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi 
skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego 
zostaje zamontowany następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne 
rozwiercanie W zależności od rodzaju i średnicy planowanej do przeciągnięcia rury 
[wiązki rur], warunków geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do 
średnicy 20-100% większej od średnicy rury. W związku z powyższym wykonuje się 
kilka cykli rozwiercania montując każdorazowo rozwiertak o coraz to większej 
średnicy. Podobnie jak przy przewiercie pilotażowym cały czas podawana jest płuczka 
wiertnicza (wypływająca przez dysze umieszczone na ścianach rozwiertaka). 
Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku z otworu, 
pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu). 
Ważnym jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z 
rozwiercanego otworu. 
PRZECIĄGANIE RURY 

                     Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym 
przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, 
oczyszczeniu jego "światła" na całej długości przewiertu) możemy przystąpić do 
przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka 
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(wyposażonego w krętlik, uniemożliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na 
ciągnięte elementy) zaczepiamy rurę, na której koniec wcześniej montujemy głowicę 
ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągamy przez otwór (ten etap 
musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - przerwy nie powinny być dłuższe niż 
niezbędne jak np rozkręcanie i demontaż żerdzi. 

 
 

5.3.4. Oznakowanie przewodów 
 

Oznakowanie tras przewodów należy wykonać poprzez ułożenie w odległości 30 cm 
od góry przewodu taśmy foliowej koloru niebieskiego z napisem wodociąg. Taśma ta 
musi posiadać wtopiony wkład metalowy umożliwiający późniejsze namierzenie 
przebiegu wodociągu.  

  

5.3.5. Oznakowanie uzbrojenia  
 

 Wbudowane uzbrojenia podziemne: zasuwy nawiertki, hydranty należy trwale 
oznakować tabliczkami zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700.  

 Tablice należy umieścić na słupkach z rury stalowej ∅ 76 mm zabezpieczonej przed 
korozją przez malowanie farbą chlorokauczukowa.  

 

5.3.6. Bloki oporowe  
 

 Rurociągi zaopatrzyć zgodnie z dokumentacją w bloki oporowe chroniące kształtki  i 
uzbrojenie przed wyparciem lub osiadaniem. Bloki wykonać wg KB 8-4.11.(2) dla 
sieci rozdzielczej lub instrukcją producenta rur i kształtek. 

 

5.3.7.  Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
 

 Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10725.  

 Rurociągi do próby ciśnienia muszą być rozparte.  
 Szczelność przewodu powinna być taka, aby po upływie 30 minut nie doszło do 

spadku ciśnienia poniżej ciśnienia próbnego.  
 Armatura winna być montowana dopiero po próbie szczelności. Ciśnienie próbne 

powinno być wyższe od 1 Mpa. Po próbie ciśnienia należy wykonać płukanie i 
dezynfekcję.  

 Płukanie aby usunąć z rurociągu zanieczyszczenia mechaniczne.  
 Dezynfekcję  przeprowadzić   podchlorynem  sodu - dawką chloru 25 g Cl2/m3  wody.  
 Czas  przetrzymania  wody  chlorowej  w  rurociągu  winien  wynosić   minimum 24 

godziny. 
 

    6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.6.  

 

  6.1. Roboty ziemne  

 Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada  on wymaganiom zawartym w SST i normach branżowych BN-83/8836-02,  

 PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-72/8932-01.  
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 Sprawdzeniu podlega:  
  -  wykonanie wykopu i podłoża  
  -  zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu  
  -  stan umocnienia wykopów  
  -  wykonanie niezbędnych zejść do wykopu - drabin rozmieszczonych co 20 m.  
 
 

  6.2. Roboty montażowe  

 Kontrole  robót  instalacyjno - montażowych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  
 wymaganiami normy PN-81/B-10725.  

 Należy przeprowadzić następujące badania:  
  a)  zgodności z dokumentacją projektową  
  b)  materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
  c)  ułożenia przewodów - głębokość, tolerancje w planie i w profilu, kontrolę  
                        połączeń i zasypki  
 d)  zgodności montażu z wytycznymi projektu, normami oraz i wytycznych producenta 
  e)  działanie armatury  
  f)  badanie szczelności przewodu  
 Wykonawca winien przedłożyć Inwestorowi wszystkie próby i atesty gwarancyjne 

producentów.  
 
 

    7. OBMIAR ROBÓT   
 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Warunki ogólne” punkt 7.  
 

  7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1 metr (m)  przewodu wodociągowego.  
 

    8. ODBIÓR ROBÓT  
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00.„Wymagania ogólne”  
           punkt 8.  
 

  8.1. Wymagane dokumenty  

  a)  protokół próby szczelności  
  b)  protokóły płukań i dezynfekcji  
  c)  świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów  
  d)  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  
  
    9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”  punkt 9.  

 

  9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 metra wodociągu obejmuje:  
  -  wytyczenie trasy  +  roboty pomiarowe,  
  -  wykonanie wykopów z umocnieniem i przygotowaniem podłoża,  
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  -  ułożenie rur wraz z uzbrojeniem i zabezpieczeniem  
  -  przeprowadzenie próby szczelności wraz z dezynfekcją  
  -  przełączenie odbiorców na nowy rurociąg  
 -  wykonanie nowych przyłączy wodociągowych 
  -  zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu  
  -  doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu  
  -  oznakowanie uzbrojenia i przewodów 

- wykonanie inwentaryzacyjnej dokumentacji powykonawczej i jej uzgodnienie.  
 Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:  
 
    9.1.1. Zakres dla Inwestora – GZGK w Chojnicach 
  Sieć wodociągowa uliczna z rur średnicy nominalnej ∅ 90/100 mm        L= 1030,00 m 
  Zasuwy żeliwne kołnierzowe  ∅ 100 mm z obudową i skrzynka żeliwną  kpl. 12 
  Tabliczki oznaczeniowe z słupkami z rury stalowej               kpl  17 
 Hydranty nadziemne ∅ 80 mm z skrzynką uliczną i kolanem stopowym    kpl  5 
  
 

    10. Przepisy  związane  

  10.1. Normy  
 

   1.  PN-86/B-02480  -  Grunty budowlane. Określenia. 
   2.  PN-81/B-03020  -  Grunty budowlane. Posadowienie. 
   3.  PN-68/B-06050  -  Roboty ziemne budowlane. Wymagania. 
   4.  PN-86/B-09700  -  Tabl.orient. do oznakowania uzbrojenia.  
   5.  PN-81/B-10725  -  Wodociągi. Wymagania przy odbiorze.  
  6.  PN-70/H-97051  -  Przygotowanie pow. stali do malowania.  
  7.  PN-85/M-74081  -  Skrzynki uliczne w instal. wodnych i gazowych.  
  8.  PN-63/M-74084  -  Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów.  
  9.  BN-83/8836-02 -  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Badania przy odbiorze.  
 10.  BN-77/8976-06 -  Powłoki ochronne na kształtkach i armaturze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


