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D.00.00.00 Wymagania ogólne 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla „Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 

Zdrojowej w Grójcu”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

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

 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 

1.4.2. Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. 

 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

1.4.5. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

 

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 
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1.4.9. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.11. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami. 

 

1.4.12. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

 

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.14. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

1.4.15. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.4.16. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.4.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 

polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, SST i poleceniami Inżyniera lub zgodnie z warunkami 

kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 

zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające 

się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę 

ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

- hałasem, 

- wibracją, 

- drganiami i wstrząsami, 

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza, 

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów, 

- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 

- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 

Przed rozpoczęciem robót w zakresie obowiązków Wykonawcy będzie monitorowanie stanu technicznego 

budynków w czasie trwania robót budowlanych oraz podjęcie kroków zmierzających w kierunku 

zabezpieczenia ich przed oddziaływaniem budowy. 

Inwestor zobowiązuje Wykonawcę do monitorowania stanu budynków i obiektów budowlanych w strefie 

oddziaływania robót budowlanych, w pasie minimum 50m od granicy pasa drogowego inwestycji. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy  

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wykaz reperów, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt budowlano-wykonawczy) i dwa 

komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan 

płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.2.1. Dokumentacja, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

 

1. Projekt budowlano-wykonawczy – „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zdrojowej” 

2. Pozwolenie na budowę 

3. BIOZ 

 

Dokumentacja Projektowa papierowa 

Do wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem wszystkich elementów projektowanej 

inwestycji, jako właściwej, należy używać Dokumentacji Projektowej tylko w wersji papierowej. Wersja 

elektroniczna nie jest podstawą do wykonania wszystkich elementów projektowanej inwestycji, może tylko 

stanowić uzupełnienie i materiał pomocniczy dla Dokumentacji Projektowej w wersji papierowej. 

Powyższa Dokumentacja jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy i Miasta w 

Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, 05- 600 Grójec oraz jest dołączona na DVD w wersji elektronicznej do 

Dokumentacji Przetargowej. 

 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca we własnym zakresie uzyska, 

opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: 

 

1. Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu  

o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą 

uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, (jak również w 

wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Microstation), 

2. Projekty Technologi i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości i harmonogramy 

wykonania robót, 

3. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz po drogach 

technologicznych, 

4. Projekty organizacji ruchu na czas budowy i Projekty objazdów tymczasowych wraz ze zgodami, 

opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami niezbędnymi do ich zrealizowania, oraz jeśli to 

konieczne oświadczeniami woli lub umowami cywilno-prawnymi z właścicielami działek 

prywatnych przez, które będą przebiegać objazdy tymczasowe, 

5. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym, 

6. Technologia robót rozbiórkowych i projekty robocze rozbiórek, 

7. Projekty robocze zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wąskoprzestrzennych dla budowy i 

przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

8. Projekty robocze zabezpieczenia ścian wykopów (grodzice, kształtowniki lub ścianki szczelne), 

9. Projekty robocze organizacji i harmonogram robót ziemnych, 
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10. Projekty robocze obniżenia zwierciadła wody gruntowej we wszystkich wykopach, 

11. Projekty robocze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów, 

12. Projekty robocze wygrodzeń dla pieszych (uwzględniające aktualne zagospodarowanie terenu i 

lokalizacje słupków), 

13. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla 

robót zanikających, 

14. Dokumentacja powykonawcza inwestycji, 

15. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

o odpadach (Dz. U. Nr 62, póz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o 

jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  

b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych. 

16. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 

urządzeń wodnych, przed rozpoczęciem robót budowlanych wraz z podpisaniem dwustronnych 

protokołów z ich właścicielami, 

17. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg i urządzeń infrastruktury technicznej, po 

zakończeniu robót budowlanych, która będzie stanowić podstawę do ewentualnej ich odbudowy 

przez Wykonawcę. 

18. Aktualizacja warunków technicznych dotyczących przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są 

zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. Wykonawca uzyska pozwolenia na 

tymczasowa zmianę regulacji ruchu, związanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, 

pozwolenie na przekładanie mediów, itp. w terminie 40 dni od daty podpisania Umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca sporządzi 

brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia. Powyższe dotyczy zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania. Opracowania muszą być 

przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich 

robót. Opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach 

realizacji Robót. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w 

dokumentacji są zawarte w cenie kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych 

urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących 

prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy; 

 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu mediów 

(elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych 

prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez 

Inżyniera. 

 

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach oraz 2 

egzemplarze dokumentów określonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 roku 

Nr 156 poz. 1118), nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejecie 

Robót i Odcinków). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w 

Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w 

Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji 

niezbędnych dla realizacji Umowy. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót, zostaną wykryte w terenie istniejące budowle kolidujące z 

projektowanymi rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, to Wykonawca opracuje, 
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konieczne do kontynuacji robót, dodatkowe projekty wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 

decyzjami, pozwoleniami itp. oraz jeśli to konieczne zgodami, oświadczeniami lub umowami cywilno-

prawnymi na czasowe zajęcie terenu leżącego poza pasem drogowym. Wszelkie koszty związane z 

powyższymi działaniami, należy przewidzieć oraz ująć w cenie kontraktowej. Koszty, uznane przez 

Inżyniera za nie możliwe do przewidzenia (uwzględniając wymagania Kl.4.1, 11.2, 17.1) będą przedmiotem 

odrębnej wyceny wg Klauzuli 13 Zmiany i Korekty a w razie wątpliwości będą podlegały Klauzuli 4.12 – 

Nieprzewidywalny warunki fizyczne, Klauzuli 20.1 – Roszczenia Wykonawcy i Klauzuli 3.5 Ustalenia. 

 

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca 

powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne do wykonania robót 

oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te 

informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna 

by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. W 

terminach określonych w pkt. 1.5.2.2. 

 

1.5.2.4. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 

przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia 

należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na 

piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 

Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą konsultacji 

oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w wymaganej ilości kopii 

co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

 

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze 

 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w 

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 

Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego 

odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub 

Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dnia przed datą przekazania. 

Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym 

wykonaniu robót. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową i SST oraz zgłosić wszystkie 

uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia 

braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub 

wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty wnikliwie zapozna się z całą Dokumentacją Przetargową i 

uwzględni wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji. 

Ponadto Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji w terenie i sprawdzić zgodność 

Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym w terenie, w celu dokładnego oszacowania swoich 

kosztów. 

W cenie jednostkowej Wykonawca uwzględni odległość na jaką będzie musiał wywieźć z placu budowy 

elementy na odkład lub na wysypisko oraz odległość z jakiej będzie musiał transportowac materiały i sprzęt 

niezbędny  do wykonania robót budowlanych przewidzianych kontraktem. 

Wszelkie wątpliwości względem Dokumentacji Projektowej Wykonawca zgłosi na etapie zapytań i spotkań 

przedprzetargowych. 

Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wymagań wyszczególnionych w innych częściach 

Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Umowie. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia 

przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka sieci wodociągowej w utrzymanie Inwestorowi lub 

zarządcy sieci wodociągowej, po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub 

odpowiednio: części robót albo odcinka).  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania uciążliwego transportu z administratorami dróg oraz o 

konieczności wykonania przez Wykonawcę "przeglądu zerowego" stanu tych dróg. Wyniki przeglądu 

zerowego Wykonawca przekaże Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przeglądu Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić administratora drogi. 

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. Wykonawca przygotuje projekty organizacji ruchu dla odcinków 

budowanych pod ruchem, a także dla objazdów tymczasowych na czas realizacji robót budowlanych. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie 

trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje dotyczące Robót 

Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane w przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji kontraktu. 

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

kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 

 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 



 

8 

 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym ruchem i poinformuje 

Inżyniera. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz organem zarządzającym 

ruchem i poinformuje Inżyniera. 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie 

trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót 

Kontraktowych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 

 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

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

kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu. 

 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego w tym w szczególności wynikające z przepisów [4], [5] i [6]. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia 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: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.7. 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 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. 

 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 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 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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1.5.9. 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 właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 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 będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 

uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 

istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, 

wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji 

Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do 

lokalnych władz samorządowych. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, 

aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ") wynikający z Art. 21a Prawa 

Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27.08 2002 

DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem. 
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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. 

 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Wykonania przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót powinien być uwzględniony w 

Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót w zakresie wynikającym z warunków 

zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie 

budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą 

podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.) 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 

Wykonawca ma obowiązek stosowania się do opracowanych przez biuro projektowe wytycznych. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

sygnalizatory, 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. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Reasumując wyżej wymienione koszty: 

- zabezpieczenia terenu budowy, 

- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym, 

- obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczające, 

- utrzymania ciągów ruchu kołowego, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

 

1.5.14. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 

(Zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt,  

na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.) 
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W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę 

wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych. Zamawiający stworzy 

harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o zezwolenia dla 

wykonania poszczególnych odcinków robót. 

Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt 

późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. Wykonawca 

powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonania inspekcji i 

sprawdzenia robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i 

kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 

 

1.5.15. Równoważność norm 

 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane 

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 

norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN 

powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

W przypadku kiedy SST będzie powoływać się na starsze wersje norm, Wykonawca może zaproponować 

zastosowanie nowszej normy i przedstawić propozycje zmian do SST, po uprzedeniej akceptacji Inżyniera i 

Projektanta. 

 

1.5.16. Wykopaliska 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w 

wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach. Inżynier po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, 

o którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową. 

 

1.5.17. Niewypały, niewybuchy 

 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż 

pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz 

akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą posiadać stosowne aprobaty techniczne, atesty i 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiadać wymaganiom polskich norm. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i SST. 

 

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. Zastosowane materiały muszą uzyskać 
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akceptację Inżyniera i muszą pochodzić ze źródeł przez niego zatwierdzonych. W razie takiej potrzeby 

materiały muszą posiadać odpowiednią aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 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 SST w czasie postępu Robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 

aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 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 prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 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 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. 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 

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 (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inżynierowi. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem 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 zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 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. 

Koszty związane ze składowaniem materiałów, dzierżawą terenu i przygotowaniem odpowiednich 

warunków do składowania będą obciążać Wykonawcę i powinien on uwzględnić je w swojej wycenie. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału 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 rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inżyniera. 

 

2.7. Materiały z rozbiórek 

 

2.7.1. Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy (z wyjątkiem 

materiałów wymienionych w pkt 2.7.2, 2.7.3. i 2.7.4.) i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i 

terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką, transportem, 

składowaniem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w 

odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić 

rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 

Wykonawca powinien na etapie przedprzetargowym dokonać wizji w terenie, w celu faktycznego 

oszacowania kosztów związnych z rozbiórkami. 

 

2.7.2. Istniejące urządzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejących barier drogowych oraz 

oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w 

sposób nie powodujący ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inżyniera (który uprzednio uzgodni je z 

Zamawiającym), przy czym odległość transportu będzie nie większa niż 50 km. 

 

2.7.3. Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje 

w miejsce wskazane przez Inżyniera (który uprzednio uzgodni je z odpowiednim właścicielem sieci 

uzbrojenia terenu), przy czym odległość transportu powyższych materiałów będzie nie większa niż 50 km. 

 

2.7.4. Materiały z rozbiórki istniejacej nawierzchni bitumicznej zostaną przez Wykonawcę rozdrobnione 

do postaci destruktu i przetransportowane, w miejsce wskazane przez Inżyniera (który uprzednio uzgodni je 

z Zamawiającym), przy czym odległość transportu będzie nie większa niż 50 km 

Materiały z rozbiórki istniejacej podbudowy zostaną przez Wykonawcę zdemontowane i przetransportowane 

w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez Inżyniera (który uprzednio uzgodni je 

z Zamawiającym), przy czym odległość transportu będzie nie większa niż 50 km. 

 

2.7.5. Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w 

Cenie Kontraktowej. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 

 

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 przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli 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 zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt powinien 

być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego, zaleceniami producentów transportowanych wyrobów oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w 

kontrakcie. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych 

na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. Wykonawca zapewni wykonanie projektów 

wykonawczych dla powyższych dróg wraz ze zgodami, opiniami, decyzjami, uzgodnieniami i innymi 

formalnosciami niezbędnymi do ich wykonania i funkcjonowania. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania 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 Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i 
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami 

Kontraktu i określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 

urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na 

czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. W 

przypadku rozbieżności w usytuowania urządzeń infrastruktury technicznej pomiędzy terenem i 

Dokumentacją Projektową, Wykonawca zgłosi niezwłocznie ten fakt Inżynierowi. Wykonawca zaproponuje 

rozwiązanie zamienne zgodne z faktyczną lokalizacją urządzenia w terenie, w uzgodnieniu z Inżynierem i 

Projektantem. Wykonawca, jeżeli zajdzie taka konieczność, wykona nowy projekt uwzględniający 

rzeczywistą lokalizację urządzenia oraz uzyska warunki techniczne i uzgodnienie jego przebudowy z 

właścicielem urządzenia. Wykonawca zapewni również niezbędne dokumenty umożliwiające kontynuację 

robót, tzn. złoży do właściwego urzędu materiały na zgłoszenie lub uzyska decyzję o Pozwoleniu na 

Budowę. Wszelkie koszty związane z powyższymi działaniami, należy przewidzieć oraz ująć w cenie 

kontraktowej. 

W przypadku zaistnienia zmian wynikających z rozbieżności pomiędzy Dokumentacją Projektową, a stanem 

faktycznym w terenie lub innymi zmianami wynikłymi w trakcie realziacji inwestycji, Wykonawca 

zaproponuje rozwiązanie problemu po uprzednim zaopiniowaniu przez Projektanta i zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. Ostateczna decyzja dotycząca zmiany będzie podejmowana przez Inżyniera, po zasięgnięciu 

opinii Projektanta. 

Dopuszcza się aby zmiany projektowe, powstałe przy współudziale Projektanta były dostarczane w postaci 

pism i szkiców w formie umożliwiającej ich właściwą interpretację i możliwość wykonania przez 

Wykonawcę. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. Wykonawca powinien 

przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne 

Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt przeprowadzenia cieku na czas 

robót itp. 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 

technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, 

wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności wejścia 

na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat za dzierżawę 

tego terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody, w formie oświadczenia lub umowy, na usytuowanie 

urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie prowadzenia robót. 

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie 

punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne. O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić Starostę Powiatu Grójeckiego. 

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej w terminie 

21 dni przed przystąpieniem do robót o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Koszty nadzoru z tego 

tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z ich 

odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.). Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni nadzór nad robotami 

przez przedstawiciela właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, a także poniesie jego koszty. 

Wykonawca uzwględni, przy kalkulacji ceny, odszkodowania i opłaty związane z wyłączeniem i przerwą w 

działaniu mediów. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie 

Kontraktowej. 

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) itp. Koszty z tego 

tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez Inżyniera obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszty z 

tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 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 wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, szczegółowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach „pod ruchem samochodowym", robotach 

rozbiórkowych, itp.) 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- 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, 

- wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w SST, 

- 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 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 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 SST. 

Ponadto, dla określonych w odpowiednich SST robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne 

według zasad i zakresu określonego w tych SST. Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie 

zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur i technologii 

wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników materiałów. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 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 ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
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Inżynier 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, 

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. 

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. Ponadto Inżynier może pobierać 

próbki i badać materiał niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy 

zaplecza. 

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. 

Koszty dodatkowych badań zleconych przez Inżyniera do niezależnego laboratorium pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku uzyskania negatywnych wyników tych badań potwierdzajacych niedostateczną jakość 

robót, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

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 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 Inżyniera na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 

pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 

innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt 

Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

Projektową i SST. Może również rozszerzyć zakres własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 

przypadku całkowite koszty rozszerzonego zakresu badań Inżyniera oraz powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Identyfikacja materiałów 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich SST lub równoważne na zasadach określonych w punkcie 2.6., które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą 

umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych o których mowa w art. 5 ust. l pkt 1. Ustawy Prawo Budowlane. 

W przypadku materiałów, dla których w SST są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 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 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 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 harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

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

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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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 

zajęciem 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) Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów 

zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wpisów do Książki Obmiarów dokonuje 

Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 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 realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły 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) korespondencję 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 i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

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 Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg 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 określania ilości Robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 (metrach 

sześciennych) jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

SST. 

 

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 wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem, oraz dokumentacją fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do 

momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją 

fotograficzną będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich wyniki 

zostaną zapisane w książce obmiaru i potwierdzone przez Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. W 

przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z 

Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na własny koszt. 

 

8.1. 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 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 w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 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. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania 

odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie 
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budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Koszt 

przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 

częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile 

Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera Świadectwa 

Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

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 w warstwie 

ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 

lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inżyniera 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby 

dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne, 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ, 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

7. Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i skoreferowaną przez Inżyniera, sporządzoną 

na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie SST i PZJ, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 
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9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo 

Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, za wyjątkiem 

pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i 

zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. 

Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest 

zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg 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 wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział kwoty ryczałtowej 

proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z Klauzulą 14.1 lit. d) Warunków Ogólnych Kontraktu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i dróg dojazdowych (technologicznych) wraz 

z ich demontażem po zakończeniu budowy, 

- koszty opłat i odszkodowań towarzyszących budowie i przebudowie urządzeń infrastruktury 

technicznej i elementów dróg (objazdy tymczasowe), 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

W skład kosztów pośrednich 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, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty za dzierżawę terenu, 

koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów uzupełniających 

i ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów 
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tymczasowych w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robót wynikające 

przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, koszty wyłączeń i 

nadzoru właściciela urządzeń infrastruktury technicznej, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający 

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 

okresie gwarancyjnym. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.M.00.00.00. 

 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D.M.00.00.00. 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi decyzjami, warunkami technicznymi, 

opiniami, uzgodnieniami, zgodami i pozwoleniami niezbędnymi do ich realizacji, 

(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie 

zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inżynierowi oraz zainteresowanym zarządcom dróg i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(c) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, w tym: ,materiały do wykonania oznakowania 

tymczasowego poziomego (cienkowarstwowego), pionowego oraz innych elementów urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu,. 

(d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 

(e) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów, 

(g) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

(h) opłaty/dzierżawy za czasowe zajęcie terenu, 

(i) oświadczenia i umowy na czasowe zajęcie terenu, 

(h) przygotowanie terenu, 

(i) wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu i innych niezbędnych dla funkcjonowania elementów, 

(j) wykonanie tymczasowej przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch publiczny, 

(c) oczyszczenie terenu, 

(d) koszty demontażu, 

(e) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(f) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z 

uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 

 

9.4. Dodatkowe koszty 

 

Poniżej podano dodatkowe koszty, które Wykonawca musi uwzględnić w cenie Kontraktowej: 

- Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym, 

- Koszty wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń na etapie budowy (w tym również wynikłych w 

trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej), 

- Koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu 

z zainteresowanymi stronami, 
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- Koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

[l] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 

[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555), 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami), 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z 

późniejszymi zmianami), 

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi 

zmianami),  

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), 

[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. 2001 nr 112, poz. 1206), 

[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001 nr 152, poz. 1736), 

[9] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z 

późniejszymi zmianami),  

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),  

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 

U. 2003 nr 177, poz. 1729). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 
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D.01.03.05 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową i budową sieci wodociągowej wykonywanej w ramach zadania „Budowy ul. 

Zdrojowej w Grójcu”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji 

umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową i 

budową sieci wodociągowej. 

Zakresem robót jest objęte: 

- ułożenie przewodu wodociągowego: 

- o średnicy nominalnej 3,2cm (przyłącza wodociągowe), 

- o średnicy nominalnej 11, 16cm, 

- wykonanie nawierceń do wodociągu PVC160 (wraz z armatura), 

- instalacja hydrantów ulicznych (wraz z armatura), 

- wykonanie przejść pod istniejącymi i projektowanymi drogami w rurach ochronnych, 

-  montaż armatury odcinającej, 

- montaż zestawów wodomierzowych (2x zawór odcinający kulowy, zawór antyskażeniowy, 

wodomierz), 

- likwidację istniejących odcinków sieci wodociągowej. 

Zakres występowania odcinków związanych z przebudową, budową i likwidacją sieci wodociągowej 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wskazane w dokumentacji projektowej istniejące ogrodzenia posesji będą likwidowane według odrębnego 

opracowania tj. projektu budowy ulicy Zdrojowej. Możliwość ich likwidacji istnieje tylko w wypadku 

realizacji obu inwestycji równocześnie. 

Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej oraz montaż zespołów pomiarowych należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi zarządcy sieci znajdującymi się w dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 

odbiorcom. 

 

1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 

(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody. 

 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi  

w opracowaniu: „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” - wyd. COBRTI 

INSTAL, Warszawa, wrzesień 2001. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
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Kody grup, klas i kategorii robót Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczących przedmiotu 

zamówienia podano w SST D.M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.M.00.00.00. 

„Wymagania Ogólne”. 

 

2.2. Rury przewodowe. 

 

Rodzaj rur (materiał) i ich średnice zostały dobrane zgodnie w warunkami technicznymi wydanymi przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu, będącym gestorem sieci wodociągowej. 

Do wykonania sieci wodociągowej stosować należy następujące materiały: 

- rury ciśnieniowe z PVC SDR26 PN10 o średnicach DN110, DN160 łączone kielichowo oraz rury 

ciśnieniowe z PE100 SDR17 PN10 o średnicy DN32 łączone za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego, 

- kształtki ciśnieniowe z PVC łączone kielichowo i PE łączone za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego, o średnicach i na ciśnienie – jak odpowiednie prostki, 

- kształtki ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego kielichowe i kołnierzowe, o średnicach i na ciśnienie - 

jak odpowiednie prostki. 

Uszczelnienia połączeń zgodne z zaleceniami  producenta rur i kształtek. 

Uszczelnienie połączeń kielichowych – uszczelkami EPDM dostarczanymi przez producenta rur 

(oryginalnymi). 

Wszelkie elementy sieci wodociągowej zastosowane do budowy powinny posiadać świadectwo 

dopuszczające je do używania w sieciach przeznaczonych do zaopatrywania ludności w wodę. 

 

2.3. Uzbrojenie wodociągu. 

 

Uzbrojenie wodociągu obejmuje: 

- nawiertki wodociągowe dla rur PVC160 z zasuwą klinową żeliwną DN32 wyposażone w trzpień 

(przedłużacze teleskopowe) i skrzynkę uliczną, 

- zasuwy klinowe żeliwne kołnierzowe DN150 PN10; 

- studnie zasuwowe i wodomierzowe – żelbetowe DN1200; 

- złącza rurowo-kołnierzowe żel/PVC 80/90, 150/160, 

- hydranty nadziemne o średnicy 80mm zabezpieczone przed złamaniem, z kompletem kształtek 

żeliwnych kołnierzowych i zasuwą z miękkim uszczelnieniem i gładkim przelotem, z obudową 

(przedłużaczem teleskopowym) i skrzynką żeliwną uliczną. 

 

2.4. Rury ochronne. 

 

Jako rury ochronne należy stosować rury stalowe przewodowe ze szwem z zewnętrznym i wewnętrznym 

zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym o symbolach: 

- dla rury PVC DN160 – rura przewodowa – PN-H-74244–S–P–ZO2–WM–273×5,  

Wewnątrz rury ochronnej przebiega na podporach ślizgowych (płozach) z polietylenu rura przewodowa.  

Do uszczelnienia zakończeń rur ochronnych należy stosować manszety z polietylenu, dostosowane 

wymiarowo do średnic zewnętrznych rur: ochronnej i przewodowej.  

 

2.5. Kruszywo na podsypkę. 

 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom  PN-86/B-06712 lub PN-B-11112 i PN-B-11113. 
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2.6. Armatura odcinająca. 

 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) na przewodach wodociągowych należy stosować: 

- dla średnicy DN150 – zasuwy żeliwne klinowe do zabudowy w studzienkach zasuwowych z kółkiem 

ręcznym; 

- dla średnicy DN32 należy stosować zasuwy żeliwne klinowe, do zabudowy bezpośrednio w gruncie z 

obudową, trzpieniem i skrzynką uliczną. W miejscach nieutwardzonych skrzynkę uliczną należy posadowić 

na płytce betonowej. 

Korpusy, pokrywy i kliny zasuw – w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego przeciwkorozyjnie 

powłoką z farby epoksydowej grubości min. 250 μm, nanoszoną fluidyzacyjnie.  

Kliny nawulkanizowane elastomerem (EPDM) o grubości min. 1,5mm. Trzpień klina – ze stali nierdzewnej, 

łożyskowany. 

 

2.8. Hydranty. 

Należy stosować hydranty podziemne o średnicy nominalnej 80mm (posadowione na kolanie stopowym) z 

zasuwą odcinającą wyposażoną w trzpień i skrzynkę uliczną w miejsach nieutwardzonych skrzynkę uliczną 

należy posadowić na płytce betonowej. 

 

2.9. Bloki oporowe. 

Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B15 odpowiadające wymaganiom  

BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. 

 

2.10.  Taśma ostrzegawcza i tabliczki informacyjne. 

Trasę wodociągu należy oznakować za pomocą taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej  koloru niebieskiego. 

Rozmieszczenie armatury należy podać na tabliczkach informacyjnych umieszczonych na słupkach 

stalowych. 

 

2.11. Składowanie materiałów. 

 

2.11.1. Rury przewodowe i ochronne. 

 

1. Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 

Poszczególne warstwy rur oddzielone powinny być przekładkami z bali drewnianych. Wysokość sterty rur 

nie powinna przekraczać 1,0m.   

 

2. Armatura (zasuwy, hydranty) zgodnie z PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 

pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

 

3. Skrzynki uliczne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających 

korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

 

2.11.2. Bloki oporowe 

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania. Bloki 

oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji leżącej na 

podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

 

2.11.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
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3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.3. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  

i wykończeniowych: 

- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 5 ton, 

- koparkę podsiębierną 0,40 m3, 

- spycharkę gąsiennicową do 100 KM, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy 

wibracyjny. 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 

 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni sprzęt  zatwierdzony przez 

Inżyniera. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
o
C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na 

podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o 

grubości większej niż wystające części rur. 

 

4.3. Transport armatury 

 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

4.4. Transport skrzynek ulicznych 

 

Skrzynki uliczne mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
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4.5. Transport bloków oporowych 

 

Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku 

wykorzystana była nośność środka transportu. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne 

wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu) 

materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zlikwidować i unieszkodliwić istniejący odcinek sieci wodociągowej 

podlegającej przebudowie bezpośrednio po wykonaniu przebudowy i uruchomieniu projektowanego 

wodociągu.   

 

5.3. Roboty ziemne 

 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a 

materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 

zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone 

przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 

właściwych dla danego materiału. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inżyniera. 

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając 

się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach 

bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy 

przytwierdzić kołkami lub klamrami. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić 

w miarę jego głębienia. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 

czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 

Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Przeznaczone do likwidacji odcinki wodociągu należy zdemontować zgodnie z harmonogramem robót. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 

 

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie, warstwą grubości 20 cm podsypki żwirowo-

piaskowej (mieszanka kruszywa naturalnego). 

Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 

 

5.5. Roboty montażowe 

 

5.5.1. Warunki ogólne 

 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej 

jednak niż 0,1%. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się 

powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 

być zgodna z dokumentacją. 

Włączenia do przebudowywanego wodociągu oraz montaż zespołów pomiarowych, zgodnie z załączonymi 

w dokumentacji warunkami technicznymi, należy zlecić Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu za 

odpłatnością. 

 

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 

 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 

całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 

mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

- rury i kształtki PVC kielichowe - przy użyciu oryginalnych uszczelek EPDM (dostarczanych przez 

producenta rur i kształtek), 

- kształtki żeliwne kołnierzowe – przy użyciu uszczelek płaskich EPDM, 

- rury i kształtki PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować kształtki (łuki, kolana i trójniki). Dopuszcza 

się wykonywanie niewielkich odchyleń kątowych bosego końca rury w kielichu pod warunkiem 

nieprzekraczania odchylenia dopuszczanego przez producenta rur.  

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być 

zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy 

końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku przy zastosowaniu 

kształtek. 

 

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych  

 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości 1m od krawędzi 

jezdni. 

Rurę ochronną należy zakończyć mankietami uszczelniającymi (manszetami). 

 

5.5.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), a także na zmianach kierunku 

dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W 

przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a 

gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 (MPa) przygotowanym na miejscu. 

Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 

0,10m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 (MPa) izolując go od 

przewodu dwoma warstwami papy. 
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Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej 

spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 

wodociągowego. 

 

5.5.5. Hydranty podziemne. 

 

Hydranty należy umieszczać zgodnie z dokumentacją projektową. Posadowienie hydrantów – na płytach 

fundamentowych prefabrykowanych z betonu B-15 

 

5.5.6. Elementy montażowe. 

 

Do montażu armatury sieciowej (zasuw, hydrantów) oraz dla łączenia przebudowanych odcinków 

przewodów z istniejącymi należy stosować połączenia kołnierzowe. 

 

5.5.7. Izolacje 

 

Zabezpieczenie przewodów i armatury. 

Elementy żeliwne nie posiadające fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego, złącza na połączenie 

uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, śrubowe, powinny być zabezpieczone przez pomalowanie 

asfaltozą.  

Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym 

obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć. 

Połączenia elementów żeliwnych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny być 

dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza 

połączenie z izolacją rur. 

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczych stalowych. 

Powierzchnie kształtowników stalowych należy przed ich montażem oczyścić do 3 stopnia czystości przez 

szczotkowanie ręczne oraz odtłuścić. Bezpośrednio po tym zabezpieczyć przed korozją przez naniesienie 

podwójnej warstwy farby przeciwrdzewnej podkładowej ftalowej. Po zakończeniu montażu uzupełnić 

ewentualne ubytki powłoki malarskiej. 

Zabezpieczenie konstrukcji i elementów betonowych.  

Na powierzchniach betonowych wykonać powłokę przeciwwilgociową przez: 

- zagruntowanie (bitizol rzadki R), 

- powleczenie warstwą podkładową (bitizol rzadki R), 

- powleczenie warstwą nawierzchniową (bitizol półgęsty P).  

 

5.5.10. Mycie, dezynfekcja i płukanie.  

 

W dokumentacji projektowej przewidziano płukanie wodociągu po zakończeniu robót montażowych. 

Następnie należy przeprowadzić dezynfekcję z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu lub wapna 

chlorowanego. Wodę należy pozostawić na 24 godziny i następnie przystąpić do płukania po dezynfekcji. 

Podczas płukania należy pobrać próbkę wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. Płukanie 

należy wykonać przez dwukrotną wymianę wody. Woda przed wprowadzeniem do odbiornika 

powierzchniowego powinna zostać zneutralizowana z resztek chloru. 

 

5.5.11. Oznakowanie 

 

Przebieg wodociągu należy oznakować taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą umieszczoną min. 0,2 m ponad 

rurą. 

Oznaczenie uzbrojenia wodociągu należy wykonać ustawiając tabliczki orientacyjne na słupkach stalowych 

ocynkowanych. 

 

5.5.12. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 

na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić: 
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- dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m, 

- dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-85/B-02480. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 

stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 6. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- ustalenie składu betonu i zapraw, 

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalenie metod wykonywania wykopów, 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z określonym w dokumentacji, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 

umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
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- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, 

izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

- badanie jakości połączeń zgrzewanych rur i kształtek PE, 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

 

Tolerancje i wymagania dla wodociągu wynoszą:  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ±2cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ±2cm i  nie mogą 

spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1mb (metr bieżący) wykonanego i odebranego ułożenia przewodu wodociągowego o średnicy 

nominalnej 3,2cm, 

- 1mb (metr bieżący) wykonanego i odebranego ułożenia przewodu wodociągowego o średnicy 

nominalnej 11cm, 

- 1mb (metr bieżący) wykonanego i odebranego ułożenia przewodu wodociągowego o średnicy 

nominalnej 16cm, 

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego nawiercenia do wodociągu PVC160 (wraz z armatura), 

- 1szt. (sztuka) wykonanej i odebranej instalacji hydrantów ulicznych (wraz z armatura), 

- 1szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studni wodomierzowej i zasuwowej (wraz z armatura), 

- 1szt. (sztuka) wykonanych i odebranych przejść pod istniejącymi i projektowanymi drogami w 

rurach ochronnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie rur ochronnych, 

- wykonanie izolacji, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, 

że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 

względami techniczno-ekonomicznymi. 

 

8.3. Odbiór ostateczny 

 

Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru ostatecznego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach, 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

 

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

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.2 obejmuje: 

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 

- zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

- uwzględnienie wymagań zawartych w warunkach technicznych oraz uzgodnianiach właściciela sieci, 

- ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót z właścicielem sieci, 

- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji sieci wodociągowej, 

- odłączenie i demontaż kolidującego odcinka sieci wraz z usunięciem sieci wodociągowej, 

- wytyczenie lokalizacji projektowanego przebiegu sieci wodociągowej, 

- wykonanie wykopów wraz obudową i zabezpieczeniem ścian wykopów, 

- wykonanie przewiertu sterowanego w przypadku braku możliwości wykonania wykopu otwartego, 

- obniżenie poziomu wody gruntowej w wykopach podczas robót budowlanych, 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

  D.01.03.05 – Przebudowa i budowa sieci wodociągowej 

  35 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- przygotowanie podłoża wraz z zagęszczeniem, 

- montaż rurociągów, 

- ułożenie rur stalowych ochronnych, 

- włączenie do istniejącego wodociągu, 

- montaż zasuw, 

- wykonanie płukania, dezynfekcji i prób pomontażowych; 

- wykonanie obsypki wodociągu piaskiem, 

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, 

- przeprowadzenie prób i uruchomienie, 

- przeprowadzenie próby wytrzymałości i szczelności, 

- uaktualnianie warunków technicznych przebudowy przez cały czas trwania robót, 

- odbiór urządzeń przez właściciela sieci, 

- opłaty za wyłączenia, 

- koszt nadzoru i odszkodowania dla właścicieli urządzeń infrastruktury technicznej w związku  

z przerwami w działaniu sieci wodociągowej, 

- koszt odszkodowania dla właścicieli poszczególnych działek za czasową zajętość terenu oraz straty 

bezpośrednie w wyniku wykonywanych robót, 

- koszty związane z zapewnieniem ciągłej pracy sieci wodociągowej podczas prowadzonych robót, 

- uzyskanie zgody (oświadczeń woli lub umów cywilmo – prawnych) właścicieli działek przez, które 

będą konieczne do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót budowlanych, a których nie 

dostarczył Inwestor, 

- odwiezienie sprzętu, 

- uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek na wysypisko wraz z 

kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy wraz z 

kosztami składowania, 

- rekultywację terenu, 

- utrzymanie robót wymienionych w pkt. 1.3. podczas trwania robót budowlanych, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy  

 

1. PN-85/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-97/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i badania. 

7. PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 

8. PN-EN 1092-2 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.   

9. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

10. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

11. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

12. PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania. 

13. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

14. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

15. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

16. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

17. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

pospółka. 

18. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Piasek 
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19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

20. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania. 

21. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 

 

 

 

 


