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ST 00 00    -     WYMAGANIA  OGÓLNE  
 

1.WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
Specyfikacja Techniczna ST 00 00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: 
„Rozbudowy sieci wodoci ągowej z przył ączami w miejscowo ści Rudnik nad Sanem ul. Doliny”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.  
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować przy zleceniu i wykonaniu robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

ST 00 00  Wymagania ogólne 
ST 01 00  Roboty ziemne 
ST 02 00  Roboty montaŜowe. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWYCH POJ ĘĆ. 
Sieć wodociągowa jest to układ połączonych ze sobą przewodów ciśnieniowych, przeznaczonych do 
rozprowadzania wody w określonej jednostce. 
Przyłącze wodociągowe  odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną wodociągu lub jego elementu. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 
wykonywania budowy, rozbiórki lub montaŜu, których stwierdzenie po zakończeniu robót budowlanych 
byłoby utrudnione lub niemoŜliwe. 
Z zapisów powinny wyraŜnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub montaŜu. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 
wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów wymagają potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyŜnie pionowego przekroju w osi 
rurociągu. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
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. 
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PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod wodociągiem do głębokości przemarzania. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np. dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. 
budynek, ogrodzenie, kolej, rurociąg, itp. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Nawierzchnia -  warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
Pozostałe określenia i nazwy są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w odpowiednich 
polskich normach. 

1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru / Zamawiającego. 
1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU  BUDOWY. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy po złoŜeniu oświadczenia przez 
Kierownika Budowy Wykonawcy i opieczętowaniu go przez Starostwo Powiatowe  oraz Dokumentację 
Projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych 
do chwili ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie :  
„Projekt budowlany rozbudowy wodociągu z przyłączami w Rudniku nad Sanem ul. Doliny wraz z 
uzgodnieniami ”  
1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Doku mentach Przetargowych. 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem, zamieszczono: 

� projekt budowlany, 
� przedmiary robót, 
� specyfikacje techniczne 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do 
realizacji Kontraktu będzie udostępniona wszystkim oferentom w okresie opracowywania ofert w 
siedzibie UMiG w Rudniku nad Sanem  pokój nr 3, codziennie w dni robocze w godz. od 800 - 1400. 
1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie prze kazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontarktu.  
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz kompletnej 
Dokumentacji Projektowej. 
1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, któr ą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 

ramach  Ceny Kontraktowej. 
     Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację, (jeŜeli jest 
     wymagana): 
     1.Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 
     2.Plan BIOZ. 
     3.Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. 
     4.Projekt organizacji i harmonogram Robót. 
     5.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie sytuacyjno-  
        wysokościowym. 
1.5.3.ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ  i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Kontraktowych a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy 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 ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, ale 
osiągnięta zostanie moŜliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moŜe 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na 
Terenie Budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia 
i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien wykonać następujące czynności: 
• przejąć od Inwestora projekt zagospodarowania terenu  trasy przewodu wodociągowego oraz 

usytuowanie stałych punktów wysokościowych - reperów z ich rzędnymi, 
• zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i 

lokalizacji węzłów, 
• wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy 

montaŜowej, 
• wyznaczyć w terenie miejsce budowy względnie ustawienia prowizorycznych pomieszczeń 

socjalnych, magazynowych i biurowych. 
Przed przystąpieniem do wykonania przewiertów pod drogami Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym 
Ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
Przy skrzyŜowaniach i zbliŜeniach projektowanych z istniejącym uzbrojeniem -kablami 
telekomunikacyjnymi,  prace ziemne naleŜy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika - 
uŜytkownika danej sieci. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 
itp. zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
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. 
Wszelkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania Kontraktu aŜ do 
jego zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę kontraktową. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego.   
1.5.5.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W czasie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót Wykonawca 
będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
• plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
• zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

⇒ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
⇒ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
⇒ przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
⇒ moŜliwością powstawania poŜaru 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę.. 
 
1.5.6.OCHRONA PRZECIWPOśAROWA. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7.MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót powinny mieć 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 ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
połoŜenia tych urządzeń w obrębie terenu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń bądŜ ich przełoŜenia Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10.OCHRONA i UTRZYMANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i spisania protokołu odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego ich odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu 
odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie póŜniej niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
1.5.11.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA i INNYCH PRZEPISÓW. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
1.5.12.RÓWNOWAśNOŚĆ NORM i ZBIORÓW PRZEPISÓW. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 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 równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. RóŜnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłoŜone Zamawiającemu co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 
stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

2.MATERIAŁY. 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Co najmniej na 2 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 do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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. 
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 i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 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 Inspektora Nadzoru. 
2.3. 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 InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 Przewiduje się moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem 
materiału i uzyska jego akceptacje oraz autora projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego/Inspektora.  

3.SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadku gdy wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4.TRANSPORT. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów/ sprzętu 
na i z terenu Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu  Budowy. 

5.WYKONYWANIE ROBÓT - OGÓLNE ZASADY.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie przebiegu sieci wodociągowej i 
wyznaczenie wysokości wszystkich jej elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót a 
ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i ST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. 
Inspektor nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i ST. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie póŜniej niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groŜbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu/ 
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 
CZEŚĆ OGÓLNĄ  opisującą: 
• organizację wykonywania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
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• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
• system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 
 
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWĄ opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę robót i jakości materiałów z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. BADANIA I POMIARY. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru.  
6.4. KONTROLA JAKO ŚCI PROWADZONA PRZEZ INSPEKTORA NADZORU. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST. 
Inspektor Nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności 
zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i 
odbiorach technicznych . 
Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad. 
6.5. CERTYFIKATY I DEKLARACJE.  
Inspektor Nadzoru /Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe 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, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Urządzenia Laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany  w wytwórniach lub maszynach 
muszą posiadać waŜną legalizację wydaną przez upowaŜnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone.   
6.5. DOKUMENTY BUDOWY.  
DZIENNIK BUDOWY. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 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 Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodów, 
• zgłoszenia i daty odbiorców robót zanikających, ulegających zakryciu i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczegółowym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.   
KSIĘGA OBMIARU. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
DOKUMENTY LABORATORYJNE. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora Nadzoru.  
POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 
Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

7.OBMIAR ROBÓT.  
7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 
Obmiar robot - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 
obmiarowych robót, opracowany po wykonaniu robót na podstawie ksiąŜki obmiaru. 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST,  w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów częściowych 
płatności na rzecz Wykonawcy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenia w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
JeŜeli ST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być odmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3.URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Powinny posiadać waŜne świadczenia legalizacji. Winny być utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
Muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7.4.CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. 
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu lub 
ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu  przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT.  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
⇒ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
⇒ odbiór częściowy, 
⇒ odbiór ostateczny. 
⇒ odbiór pogwarancyjny. 
8.1.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGĄJACYCH ZAKRYCIU, 
Odbiorowi 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 umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póŜniej jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiaey, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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 Inspektor Nadzoru. 
8.3.ODBIÓR OSTATECZNY. 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości robót. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W czasie odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych etapach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Przetargową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na eksploatację, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wielkość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Dokumentacja odbioru ostatecznego.   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi poprawkami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 
• dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia, 
• dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  (np. przełoŜenie linii telefonicznej, 

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

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjo powykonawczej. 
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 uzupełniających wyznaczy komisja. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i wymaganiami, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
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 z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

9.WARUNKI KONTRAKTU i WYMAGANIA OGÓLNE ST.  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze. 
9.1. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu InŜynierowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
c) Opłaty/dzierŜawy terenu 
d) Przygotowanie terenu 
e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 
drenaŜu. 
f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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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 pierwotnego. 
9.2.ZAPLECZE WYKONAWCY. 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy 
przy realizacji Robót. 
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem 
powyŜszego Zaplecza. 
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 
dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 
stanu pierwotnego. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414)  
      z  późniejszym zmianami. 
[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 
[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z   
      późniejszymi zmianami). 
[5] Warunki ogólne. 
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CPV 45 11 12 00   -  ROBOTY ZIEMNE  

1.WSTĘP. 
1.1.PRZEDMIOT  ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z 
„Rozbudow ą sieci wodoci ągowej z przył ączami w Rudniku nad Sanem przy ul. Doliny”. 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i 
obejmują wykonanie wykopów, zabezpieczenia ścian przed obsuwaniem, wykonania odwodnienia oraz 
zasypanie wykopów. 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne– wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych.  
Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, połoŜone w obrębie pasa robót 
kanalizacyjnych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, połoŜone poza pasem robót kanalizacyjnych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.  
Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d
sI

ρ
ρ

=
   

 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], słuŜąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 
(Mg/m3). 

Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułoŜeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz 
ozostałych sieci i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
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2.MATERIAŁY. 
2.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.2.1. 
2.2.SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA . 
Materiał obudowy wykopów: 

• bale drewniane fabrycznie zaimpregnowane kl.III, 
• deski iglaste obrzynane nasycone kl.III o znormalizowanych grubościach, 
• drewno na stemple budowlane iglaste nasycone, 
• krawędziaki iglaste nasycone. 

3.SPRZĘT. 
3.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.3 
3.2.SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT. 
Do wykonania robót związanych z budową sieci wodociągowej Wykonawca powinien dysponować 
następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
a) do wytyczenia trasy -kołki osiowe z gwoŜdziem, kołki świadki,niwelator, teodolit,taśma miernicza, 
b) do wykonywania wykopów -mechaniczny sprzęt jak koparki naczyniowe, spycharki, yciąg do urobku 

ziemi, maszyny do wierceń poziomych oraz sprzęt ręczny- łopata itp,  
c) odwodnienia wykopów -agregat pompowy do odprowadzenia wody, 

4.TRANSPORT. 
4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.4 
4.2.SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
Transport pionowy urobku poza obręb wykopu. 
Transport elementów deskowania w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 00„Wymagania ogólne”.pkt.5.1. 
5.2.OPIS WYKONANIA ROBÓT. 
5.2.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 
Tyczenie trasy wykonywane winno być przez uprawnione słuŜby geodezyjne na podstawie danych 
technicznych z projektu. Trasę przewodu utrwala się kołkami osiowymi (z gwoŜdziem) na kaŜdym 
załamaniu trasy, w miejscach odgałęzień,lub innych obiektach charakterystycznych oraz na 
prostych odcinkach przewodów w odległościach 30-50m.  
W celu wyznaczenia krawędzi bocznych wykopu odmierza się prostopadle do osi wykopu, po obu 
jej stronach po połowie ustalonej szerokości wykopu, wbija się kołki boczne i pomiędzy kołkami 
naciąga się sznur lub drut oraz łopatą lub kilofem oznacza się na powierzchni krawędzi wykopu. 
Ponadto w odległości minimum 1,5m od osi wbija się dodatkowo kołki (świadki) umoŜliwiające 
odtworzenie osi przewodów. 
Uprzątnięcie terenu .Przed przystąpieniem do wykonania wykopów naleŜy zerwać nawierzchnię. 
Materiały trwałe nadające się do ponownego uŜycia (kamień brukowy, kostka kamienna, płyty 
chodnikowe) naleŜy składować starannie w miejscu wyznaczonym na terenie budowy.  
JeŜeli trasa przebiega po terenach uŜytkowanych rolniczo, to wierzchnią humusową warstwę ziemi 
grubości 10-15 cm naleŜy magazynować osobno od pozostałej ziemi z wykopu 
5.2.2.ROBOTY ZIEMNE. 
Obejmują swym zakresem wykonywanie wykopów, w których ułoŜone będą przewody. Metody 
wykonywania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do moŜliwości dostępu 
robót, napotkania innych urządzeń, głębokości i długości budowanego odcinka. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać sposobem 
ręcznym. 
Szerokość wykopu zaleŜy od średnicy przewodu, rodzaju złączy, rodzaju gruntu. 
Ze względu na niebezpieczeństwo obsypywania ziemi, ściany wykopów winny być zabezpieczone 
na czas robót.  
W szczególności zabezpieczenie moŜe polegać na: 
     -stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 
-podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 
-stosowaniu ścianek szczelnych. 
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W gruntach sypkich i luŜnych wykonuje się deskowanie pełne, w gruntach zwartych aŜurowe. 
Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Deskowanie w gruntach luŜnych rozpoczyna się po dokopaniu się do głębokości 0,6 m,  
w średniozwartych do 1,0 m, zaś w gruntach zwartych po dokopaniu się do 1,5m.  
Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów moŜna stosować drewno, elementy stalowe lub inne 
materiały. 
Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego uŜytku.  
Po wykonaniu robót ściankę naleŜy usunąć zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 
W uzasadnionych przypadkach ścianki szczelne pozostawić w gruncie. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości min. 1m. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu  
o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta 
ręcznie bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. 
Odchyłki rzędnej wykonanego podłoŜa od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie moŜe 
przekraczać +1,0cm i -1,0 cm. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy   
składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach tymczasowych zaleŜnie od zainwestowania terenu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę na odkład. 
Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu w nim wodociągu wraz z uzbrojeniem. 
Jako materiał zasypki naleŜy stosować grunt rodzimy. 
Zasypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem według dokumentacji projektowej  
po obu stronach rury do wysokości 30cm nad rurę ręcznie, powyŜej ręcznie lub mechanicznie.  
Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie. 
WskaŜniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŜy przyjmować wg PN-S-02205. 
Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu naleŜy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po   
wykopach naleŜy zrekultywować. 
KaŜde napotkane w wykopie urządzenie obce naleŜy zabezpieczyć przez odpowiednie podparcie 
lub podwieszenie wykonane z wiedzą i pod nadzorem instytucji eksploatującej urządzenie. 
5.2.3.ODWODNIENIE  WYKOPÓW 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych.       
W budowie wodociągu mogą występować dwie metody odwodnienia: 
⇒ metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia 

wykopu. Metoda ta nie wymaga montaŜu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają 
ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunków 
układania rur wodociągowych z PE, metoda powierzchniowa moŜe mieć zastosowanie przejściowe 
- w trakcie pogłębiania wykopu i wykonywania drenaŜu poziomego pod strefą kanałową. 

⇒ metoda drenaŜu poziomego - polega na ułoŜeniu poniŜej posadowienia rurociągu drenaŜu 
poziomego w obsypce Ŝwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych 
zlokalizowanych obok trasy wodociągu, skąd woda jest odprowadzana do odbiornika przy pomocy 
pompy. Po ułoŜeniu wodociągu i przeprowadzonych próbach  szczelności, drenaŜ zostaje 
wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpalne zdemontowane. 

NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.6. 
6.2.BADANIE I KONTROLA PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH. 
Badanie i kontrolę materiałów i elementów obudowy naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów, wymiary elementów bali, ich zabezpieczenie 
przed korozją z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytwórcę. 
Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą z opadów atmosferycznych: 
• oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi bali obudowy i przylegania ich do terenu, 
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• oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód od 
krawędzi wykopu poza teren robót, 

• pomiar odległości w planie pomiędzy krawędzią dna wykopu a krawędzią dna rowu odwadniającego 
i porównanie z odległością d obliczoną na podstawie pomierzonych rzędnych terenu i dna wykopu 
oraz rowu przy uŜyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm, pomiar odległości w 
planie naleŜy wykonać taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m przez odpionowanie na taśmę 
przyległych krawędzi dna wykopu i rowu odwadniającego. 

Badanie i kontrola zabezpieczenia podło Ŝa. 
Sprawdzenie wykonania podłoŜa naturalnego przed dostępem i naporem wód gruntowych 
przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłoŜu naturalnym i pomiar głębokości 
zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoŜa naturalnego oraz grubości warstwy odsączającej z 
piasku, przy uŜyciu łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. Pomiar naleŜy wykonać w odstępach nie 
większych niŜ 50m. 
Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów.  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji  oraz z 
Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
Badania do odbioru robót ziemnych  
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
1. Pomiar szerokości dna: 
Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które budzą 
wątpliwości. 
Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
2. Pomiar spadku podłuŜnego dna: 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych. 
Spadek podłuŜny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe 
dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 
3. Badanie zagęszczenia gruntu: 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z 
załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7.OBMIAR ROBÓT. 
7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.7.1.. 
7.2.JEDNOSTKA OBMIAROWA. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót zgodnie z pozycjami w Przedmiarze robót. 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i wymaga jego 
akceptacji. 
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upowaŜnienia Inwestora nie mogą 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę 

8.ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 00„Wymagania ogólne”.pkt.8. 
8.2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót związanych z robotami ziemnymi powinien być dokonany na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu określonych w ST 00 00  „Wymagania ogólne”.pkt.8. 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
BN-83/8836-02  - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
                            Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole, określenia. 
PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  
                            Wymagania i badania przy odbiorze. 
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CPV 45 23 13 00  - ROBOTY MONTAśOWE 

1.WSTĘP. 
1.1.PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
„Rozbudow ą sieci wodoci ągowej z przył ączami w Rudniku nad Sanem przy ul. Doliny”. 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci wodociągowej z przyłączami. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montaŜowe sieci wodociągowej i przyłączy, 
• wykonanie przewiertów, 
• montaŜ rur ochronnych (osłonowych), 
• przeciąganie rur przewodowych w rurach ochronnych, 
• uszczelnienie końcówek rur ochronnych, 
• próby szczelności, 
• przywrócenie do stanu pierwotnego dróg,  
• kontrola jakości. 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE.  
Sieć wodociągowa- układ połączonych przewodów ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 
wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji 
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy- przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do 
przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe-  przewód przeznaczony do doprowadzania wody do instalacji wodociągowej w 
obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych- armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych- w zaleŜności od przeznaczenia: 
 -armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
 -armatura odpowietrzająca - zawory od- i napowietrzające, 
 -armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
 -armatura przeciwpoŜarowa - hydranty, 
 -armatura czerpalna - zdroje uliczne. 
Studzienka wodociągowa- komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony 
do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.), 
Połączenie elektrooporowe- połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
Połączenie doczołowe- połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia 
powierzchni przez przyłoŜenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury 
zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe- połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej 
powierzchni rury aŜ do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i 
dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne- połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np. dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. 
budynek, ogrodzenie, kolej, rurociąg, itp. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
ze wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny słuŜący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 
przenoszonymi z powierzchni oraz słuŜące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji 
podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 
SkrzyŜowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i istniejącego uzbrojenia. 
Rura ochronna- rura o średnicy większej od kanału, usytuowana w przybliŜeniu, współosiowo z 
gazociągiem, słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych. 
Rura przewiertowa– rura stalowa dla wykonania przejścia. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz ST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

2.MATERIAŁY. 
2.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.2.1. 
2.2.SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA . 
Wykonawca zobowiązany jest: 

-dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji Projektowej i ST. 
  -powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych Ŝródłach pozyskania materiałów przed 

 rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację, 
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny mieć: 
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną  do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską, lub  
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądŜ uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Materiały naleŜy zamówić u producenta w ilości przewidzianej w przedmiarze robót. 
2.2.1.RURY WODOCIĄGOWE   
Rury i kształtki z polietylenu (PE). 
Rury i kształtki z polietylenu (PE) muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12202-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowej i przyłączy są następujące: 
25,32, 40,50,63,75,90,110, 160. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1:5:2002 oraz 
PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 
Bloki oporowe i podporowe. 
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE z 
kształtkami z róŜnych materiałów (stal, Ŝeliwo) oraz armatury ( zasuwy, hydranty). 
2.2.2.RURY OCHRONNE (OSŁONOWE). 
Rury PVC, PE, PCW, HDPD o średnicy  110, 160, 225, 315 i 400 mm  
Rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-70/H/74244 zabezpieczone fabrycznie izolacją 
zewnętrzną PE i wewnętrzną WM o średnicy 193, 168, 273 i 356 mm 
2.2.3.PIASEK NA PODSYPK Ę I OBSYPKĘ RUR. 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
świr, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać  PN-87/B-01100. 
2.2.4.SKŁADOWANIE MATERIAŁOW. 
Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
sanitarnych i opadowych. 
Rury z tworzyw sztucznych naleŜy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leŜącej jedno- 
lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając 
klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z 
ułoŜeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach. 
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Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.2.5.ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 

3.SPRZĘT. 
3.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.3 
3.2.SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT. 
Do wykonania robót związanych z budową sieci wodociągowej Wykonawca powinien dysponować 
następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
� koparka o poj. łyŜki 0,,25 - 0,6 m3  
� spycharka gąsiennicowa  55 kW (75KM), 
� samochód skrzyniowy / samowyładowczy 5-10t, 
� samochód dostawczy,  
� Ŝuraw samochodowy, 
� maszyna do wierceń poziomych, 
� pompa wirnikowa spalinowa. 
� zestaw do odwadniania. 
� agregat prądotwórczy, 
� spawarka elektryczna, 
� spawarka gazowa. 

4.TRANSPORT. 
4.1.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.4 
4.2.SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
Materiały mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  
PrzewoŜone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, z załoŜeniem klinów 
pod skrajne rury. 
Przy wielowarstwowym ułoŜeniu rur, górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu 
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne  warstwy rur naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  
Przy przewoŜeniu rur PE, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 

ostrych krawędzi. Rury naleŜy chronić przed wpływem temperatury powyŜej 30oC i światłem 
słonecznym 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.5.1. 
5.2.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci wodociągowej naleŜy: 
• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
• obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych) 
• przygotować podłoŜe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
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5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 
5.2.1.WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. 
Zasady wykonywania prac pomiarowych.  
Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa . 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 6). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inspektora Nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy  i punktów  wysoko ściowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, 
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na 
odcinkach prostych nie moŜe przekraczać  500 m. 
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy, a 
takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy kanalizacji w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 
zaleŜnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
Odtworzenie osi trasy  
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej 
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
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Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
Materiały 
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt:  
1. teodolity lub tachimetry, 
2. niwelatory, 
3. dalmierze, 
4. tyczki, 
5. łaty, 
6. taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
5.2.2. USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 
Teren pod budowę wodociągu w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy rekultywacji, 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami InŜyniera. 
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych  mechanicznie. 
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe 
najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.2.3. USUNIĘCIE ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
InŜyniera. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy wodociągowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów wodociągowych naleŜy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST 02.00.„Roboty ziemne”. 
5.2.3. LOKALIZACJA ISTNIEJ ĄCEGO UZBROJENIA. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
5.2.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW. 
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Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków połoŜonych w 
odległości mniejszej niŜ 20 m. 
5.3. ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne w miejscu skrzyŜowań z urządzeniami podziemnymi naleŜy wykonać ręcznie, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST 02 00 .  
5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA (PODSYPKI) 
PodłoŜe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia 
lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi.  
W przypadku, gdy dno rurociągu znajduje się poniŜej zwierciadła wody gruntowej, wodę naleŜy obniŜyć 
w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, Ŝwiru lub tłucznia 
o grubości od 15 do 20 cm.  
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w ST. 
5.5. ROBOTY MONTAśOWE. 
5.5.1.MONTAś RUROCIĄGU I UZBROJENIA, 
MontaŜ rurociągów i armatury prowadzić zgodnie z Instrukcją producenta rur oraz dokumentacją 
projektową.  
MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się dwoma metodami: 
- montaŜ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykop[u, 
- montaŜ odcinków rurociągów w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Na całej długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu. 
5.5.1.1.Połączenie rur i kształtek z PE 
Przed przystąpieniem do montaŜu rur i kształtek z PE naleŜy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, 
wgłębień i innych wad powierzchniowych, w stopniu umoŜliwiającym spełnienie wymagań określonych 
w normach PN-EN 12201-1:4:2004. 
5.5.1.2.Połączenia zgrzewane doczołowe.  
Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzewanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek.. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie.  
5.5.1.3.Połączenia mechaniczne zaciskowe.  
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110mm. 
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek 
kołnierzowych. 
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę 
rurę kołnierz z Ŝeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz 
uszczelką musi znaleŜć się wewnątrz złącza. 
5.5.1.4.Uzbrojenie sieci wodoci ągowej. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach wodociągowych lub bezpośrednio w 
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura Ŝeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw 
sztucznych moŜe mieć zastosowanie takŜe armatura z tworzywa sztucznego. 
Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym 
elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. 
Armaturę naleŜy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Oględziny - powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań 
niniejszej normy. 
Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montaŜu, łączenia jej z rurą lub innym 
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień. 
W czasie wykonywania robót montaŜowych sieci wodociągowej naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji  
i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy. 
5.5.2.PRÓBY SZCZELNOŚCI RUROCIĄGU: 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z PE i węzłów, 
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naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną, po ułoŜeniu przewodu i wykonaniu warstwy 
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 
poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza i węzły powinny być odkryte dla moŜliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy BN-82/9192-06. 
Na złączach poddanego próbie odcinka nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody 
lub pojawienia się rosy. 
Przyłącza domowe lub krótkie odcinki przewodu, mogą nie być poddawane próbie hydraulicznej,  
a sprawdzenie szczelności moŜe być dokonane po włączeniu do czynnej sieci wodociągowej. 
W razie stwierdzenia przecieków na złączach, naleŜy natychmiast dokonać naprawy. 
Przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych naleŜy dokręcić złącze, a gdy to nie pomaga  
-wymienić wadliwie wykonany element złącza. 
5.5.3.PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA, 
Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą 
wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. 
Przewody z rur PE po ich dokładnym wypłukaniu czystą wodą nie wymagają dezynfekcji. 
Po stwierdzeniu, Ŝe woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem 
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. 
Dezynfekcję przewodu przeprowadza się roztworem podchlorynu sodu, zawierającym co najmniej 
50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz.. 
Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym 
napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po upływie 24 godz. powinna wynosić  
10 mg Cl2/dm3, Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód naleŜy ponownie przepłukać wodą 
wodociągową jak poprzednio i wykonać analizy bakteriologiczne w laboratorium Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej.      
5.6. PRZEJŚCIA WODOCIĄGU POD PRZESZKODAMI I NA SKRZY śOWANIACH Z 
INSTALACJAMI. 
5.6.1. PRZEJŚCIA POD DROGAMI. 
Przejścia wodociągiem pod drogami krajowymi, wojewódzkimi a takŜe gminnymi o nawierzchni 
asfaltowej naleŜy wykonać podwiertem w rurze stalowej o długości i średnicy wg dokumentacji 
projektowej. 
Przejścia pod drogami gruntowymi naleŜy wykonać rozkopem w rurze osłonowej stalowej wg 
dokumentacji projektowej. 
W rurach osłonowych naleŜy przeciągnąć rury wodociągowe ciśnieniowe, uszczelnić przestrzeń między 
rurą osłonową i wodociągową, zaizolować spoiny obwodowe, uszczelnić końcówki rur materiałami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
5.6.2. SKRZYśOWANIA Z CIEKAMI WODNYMI. 
SkrzyŜowania z rowami melioracyjnymi suchymi i przy małej ilości wody naleŜy wykonać rozkopem.  
projektową. 
5.6.3. SKRZYśOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI LINIAMI ELEKTRYCZNYMI, KABLAMI 
ELEKTRYCZNYMI. 
W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.  
Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne AROTA dwudzielne średnicy i 
długości zgodnie z dokumentacją projektową. 
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty naleŜy prowadzić w odległości 2 m od słupów. 
5.6.4. SKRZYśOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI TELETECHNICZNYMI. 
Istniejące kable teletechniczne  naleŜy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną   AROTA  o średnicy i 
długości zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
KaŜde skrzy Ŝowanie i zbli Ŝenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wła ścicieli 
odno śnych instalacji. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.6. 
6.2.KONTROLĘ WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
NaleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3: „Warunków technicznych   
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” pkt.6  - Kontrola i badania przy odbiorze”. 
Szczegółową uwagę naleŜy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę naleŜy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
• zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie moŜliwie okrągło ukształtowane, 
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• powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
• rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniŜej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów, 
• przesunięcie ścianek łączonych elementów rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
• całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać wartości 

określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego moŜna wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 
dokładnością 0,5 mm. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności. 
Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na Ŝądanie 
inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w 
normie PN-B 10725:1997. 
NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 
szczelności naleŜy zachować następujące warunki: 
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300m w przypadku wykopów o 
ścianach umocnionych lub około 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie 
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne dla moŜliwości sprawdzenia 
ewentualnych przecieków. Na złączach poddanego próbie odcinka nie mogą występować przecieki  

     w postaci kropelek wody lub pojawienia się rosy. 
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,  
• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyŜszych punktach badanego odcinka, 
•  naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
• przyłącza domowe lub krótkie odcinki przewodu, mogą nie być poddawane próbie hydraulicznej,  
     a sprawdzenie szczelności moŜe być dokonane po włączeniu do czynnej sieci wodociągowej. 
    W razie stwierdzenia przecieków na złączach, naleŜy natychmiast dokonać naprawy. 
 
W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
• przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŜe 

być niŜsza 10C, 
• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniŜszego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 200C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy go pozostawić na 20 godzin w 

celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut 

sprawdzać jgo poziom, 
• wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia 

poniŜej wartości ciśnienia próbnego. 

7.OBMIAR ROBÓT. 
7.1.OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.7.1.. 
7.2.JEDNOSTKA OBMIAROWA. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót zgodnie z pozycjami w Przedmiarze robót. 
Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności przedstawiciela Inwestora i wymaga jego 
akceptacji. 
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawcę bez pisemnego upowaŜnienia Inwestora nie mogą 
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę 

8.ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 00 „Wymagania ogólne”.pkt.8. 
8.2.ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montaŜowe wykonania sieci wodociągowej i przyłączy, 
• podsypki. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.3.ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY. 
Jest to odbiór techniczny całkowitej sieci wodociągowej z przyłączami, łącznie z odcinkami przejść 
przez przeszkody, po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 

9.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  
                           Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-78/9192-02 - Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych i azbesto 
                          -cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
                           Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/9192-06 - Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PVC układanych metodą 
                           bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-86/B-09700 - Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Pom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Arkady - 1987r. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
  
 
 
 
 


