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1. Wprowadzenie 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania  

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane dla zadania:        

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ DLA 

MIEJSCOWOŚCI ŻABINEK ORAZ BUDOWA PIĘCIU PRZYŁĄCZY 

KANALIZACYJNYCH DLA MIEJSCOWOŚCI WIERZCHOWO  ”. 

Poniższą specyfikację wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.                   

 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1. 

Roboty będące przedmiotem zamówienia opisane są we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV) w sposób następujący: 

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania    

                       ścieków 

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 

związanych z budową kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowo i Żabinek. 

 

Długości sieci: 

 Miejscowość Żabinek 

1.Sieć kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej :                

- rurociąg 200mm PVC  – 480 mb. 

 

Łączna długość sieci sanitarnej grawitacyjnej – 480 mb 

 

2. Sieć kanalizacji  sanitarnej tłocznej :                              

 

- rurociąg tłoczny PE63mm   – 10 mb 

- przepompownia scieków – 1 szt. 

 

3. Przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków   - szt.1     

 

 Miejscowość Wierzchowo: 

- przyłącze kanalizacyjne, działka nr 574/26 – rurociąg  PCV 160  -  36 mb,  
 

- przyłącze kanalizacyjne, działka nr 867: rurociąg PCV 160 o długości 23,5 m, rurociąg  

  PE 63 -  131 m,  
 

- przyłącze kanalizacyjne działka nr 40: rurociąg PCV 160 - 39 m, 
 

- przyłącze kanalizacyjne działka nr 554/2:  rurociąg PCV 160 - 31 m, 



 3

 

- przyłącze kanalizacyjne działki nr 555/57 i 523/13: rurociąg PCV 200 - 50 m.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  

1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji – 

kosztorysu ślepego 

1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor 

Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót 

polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 

robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych,  

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w 

szczególności: 

1) podstawę prawną, 

2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,  

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 

użytkowania i konserwacji, 

4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 

5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 

szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 

8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3,  

10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  

11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz 

raportów z badań wyrobu, 

12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu 

i stosowania w budownictwie. 

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w 

budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 

aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z 

wymaganiami podstawowymi. 

1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie 

zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
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1.5 Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją - 

kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektów oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji z 

przedmiarem robót.  Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 

mu punktów pomiarowych  do  chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi  

Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarna i 

spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane 

w dokumentacji. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz 

placu budowy:  

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 

2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy. 

4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg.  

 

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie :  

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

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

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego sposobu 

działania.  

Stosując się  do  tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na :  

 lokalizację składowisk, ukopu i dojazdu 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,  

 możliwością powstania pożaru 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

do utrzymywania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wynikłym jako 

rezultat realizacji robót albo spowodowanym przez personel wykonawcy.  

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały 

takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na 

Zamawiającego.  

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takich jak kable, rurociągi itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego..  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane 

na świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 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 zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 
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1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 

1650).  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie 

prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót.  

Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia projektu 

organizacji ruchu. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania dotyczące podstawowych materiałów 

1. Rury z PVC-U do kanalizacji zewnętrznej, z uszczelkami trwale mocowanymi w 

kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego 

2. Studnie systemowe śr. 400 mm z kinetami z polipropylenu 

3. Studnie systemowe śr. 1000 mm z polipropylenu, wyposażone w stopnie złazowe z 

polipropylenu 

4. Rury i kształtki muszą pochodzić od tego samego producenta 

5. Zbiornik przepompowni ścieków wykonany z polimerobetonu lub betonu o średnicy 

1600 mm. Nie dopuszcza się montażu studni wykonywanych metodą rotomouldingu z 

proszku lub mikrogranulatu tworzywa sztucznego ani wykonanych w technologii 

wtrysku niskociśnieniowego (LPIM) 

6. Studzienki pomiarowe wykonane z PEHD z płyt pełnych łączonych metodą 

zgrzewania ekstruzyjnego. Nie dopuszcza się montażu studni wykonywanych metodą 

rotomouldingu z proszku lub mikrogranulatu tworzywa sztucznego ani wykonanych w 

technologii wtrysku niskociśnieniowego (LPIM) 

 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.   

2.3 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasy gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 

2.4 Materiały alternatywne  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 
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2.5.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

 

 

3. SPRZĘT  

 

3.1 Wykorzystywanie sprzętu  

Wykonawca zobowiązany jest 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 specyfikacji, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

wyborze i uzyska jego akceptację  prze użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 

Inspektora nadzoru nie może być później zamieniany bez jego zgody. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

 

4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych    

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.  
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 

 projekt zagospodarowania placu budowy który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)  

 projekt organizacji budowy  

 projekt technologii i organizacji montażu dla obiektów prefabrykowanych o dużych 

gabarytach 

 

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

 wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji  projektowej 

lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

  
5.2.2   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu 

 i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

5.2.3   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia  materiałów lub 

 elementów robót będą oparte na wymaganiach  sformułowanych  w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w  specyfikacji technicznej a  także 

w normach i wytycznych. 

 

5.2.4   Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

 Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W przypadku gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.  
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Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeśli niedociągnięcia te będą   tak  poważne,   że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na   wyniki   

badań,   Inspektor  nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użytku dopiero wówczas gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

6.2 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, partych na zasadzie że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki do badań, dostarczone przez Wykonawcę będę odpowiednio 

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.. 

 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będę przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badanie 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami specyfikacji, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 



 1

0

 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7  Dokumenty budowy 

     

6.7.1   Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego.  

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy prawo Budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonywane 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 Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :  

 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 przebiegdatę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

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 Inspektora nadzoru  

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i wu 

robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót.   
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6.7.2   Książka obmiarów   

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w specyfikacji technicznej. 

 

6.7.3   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 udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 

 6.7.4  Pozostałe dokumenty budowy     

 Do dokumentów budowy oprócz wymienionych w pkt  6.8.1 do 6.8.3 zalicza się pozwolenia 

na budowę, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 

trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, operaty geodezyjne, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

   

6.7.5  Przechowywanie dokumentów budowy     

  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednia 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub 

wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych ST z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis 

działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 

obiekcie wg CPV. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających normy nakładów rzeczowych. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z 

wynagrodzeniem kosztorysowym. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materialów   

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. - Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. 

W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

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

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
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legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

    

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

 

Roboty podlegają następującym odbiorom :  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych 

c) odbiorowi częściowemu 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  

e) odbiór gwarancyjny - przegląd międzygwarancyjny 

f) odbiór gwarancyjny - przegląd gwarancyjny 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych 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 

tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór częściowy  

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

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

 

 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 

mowa w pkt 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
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na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych  robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie dobiega od wymaganej dokumentacją projektową z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 

ewentualnie uzupełniające lub zamienne)  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  

4. protokoły odbiorów częściowych 

5. recepty i ustalenia technologiczne  

6. dzienniki budowy i książki obmiarów  

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości  

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodne ze specyfikacja techniczną i programem 

zabezpieczenia jakości 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń  

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji podwykonawczej  

    

W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5 Odbiór robót po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4 – Odbiór ostateczny 

(końcowy). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1 Postanowienia ogólne 

Rozliczenie finansowe robót będzie dokonane zgodnie z zawartą umową. Podstawą płatności 

jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

 

Cena ofertowa winna uwzględniać całość robót i czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia oraz jego przekazania do eksploatacji użytkownikowi. Oprócz 

elementów robót uwzględnionych w przedmiarze robót należy między innymi uwzględnić ( 

ewentualne ) poniższe wyspecyfikowanie roboty towarzyszące, które winny być ujęte w cenie 

ofertowej: 

• pompowanie wody z wykopów, przy robotach posadowienia obiektów oczyszczalnia 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

• odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego, 

• prace geodezyjne, 

• organizację placu budowy, 

• przygotowanie i kompletację materiałów odbiorowych, 

• próby, badania, 

• odtworzenie istniejących drenaży 

• wycinkę drzew i krzewów 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :  

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robot.  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu  

c) opłaty/ dzierżawy terenu  

d) przygotowanie terenu 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych  

 

9.2.2  Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   
 

a) oczyszczanie, przestawienia, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

 

9.2.3  Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
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9.2.4  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1  Ustawy   

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. Z 

2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

19, poz. 177)  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, 

poz. 881 )  

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 

tekst Dz.U. Z 2002 r. Nr 147. poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (D.U. Nr 122, poz. 

1321 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (Dz.U. Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 

Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)  

 

 

 

10.2  Rozporządzenia    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 

uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 

r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. W sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042)  

 

 

10.3  Inne dokumenty i instrukcje  
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, tom 

I, II, III, IV, V Arkady, Warszawa 1989 – 1990  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny  Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 

 

 

  

 

 

 

  


