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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją budowy sieci 
wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ulicy Osiedle 
Robotnicze w Zielonej Górze. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy  
realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym  w  punkcie  1.3. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Zakres  Robót  zawartych  w  ST  obejmuje  roboty  budowlano - montażowe, 
w tym: 
Roboty  przygotowawcze  i  ziemne  – kod 45111200-0, 
Budowę sieci wodociągowej              – kod 45231300-8, 
Roboty drogowe odtworzeniowe        – kod 45233220-7. 
 
1.4. Określenie  podstawowe. 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z  Polską  
Normą PN-ISO-7607-1-„Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2- 
„Budownictwo  - Terminy  stosowane  w  umowach”. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  
zgodność z Projektem budowlanym i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna 
Wykonawcy powinna posiadać wykształcenie w zakresie i rodzaju robót oraz 
uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego typu robót.  
 
1.5.1. Przekazanie  Terenu  Budowy. 

Zamawiający w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy  Teren  
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
1.5.2. Dokumentacja  Projektowa. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki  
budowy. 

 
1.5.3. Zabezpieczenie  Terenu  Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w  
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich  
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic  
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice  
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres  
realizacji Robót. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
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    z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu zastępczego. 
• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 

uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 

    W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 
    istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót 

uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 
wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją, 

• W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
     wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora 
nadzoru, 

• Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
    w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru, 
• Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

    czynników i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,   
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny 
być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane 
z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych 
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 
1.5.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania  
budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie: 
a/ utrzymywać  Plac  Budowy i wykopy w stanie  bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na  terenie i  wokół  Placu  Budowy,  
oraz  będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał  
szczególny wzgląd  na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów  i  dróg  dojazdowych, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków  

wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością  powstania pożaru. 
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1.5.5. Ochrona  przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez  
odpowiednie przepisy, na  terenie  baz produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  
składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  Robót albo przez  personel  
Wykonawcy. 

 
1.5.6. Prace wykonane w pasie drogowym. 
 Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego, oraz umieszczenia w pasie 
drogowym urządzeń wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
 Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie 
drogowym i ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód 
mogących zaistnieć w związku z prowadzonymi robotami. 
 Przed rozpoczęciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania 
terenu.  
 Po zakończeniu robót zajmowane odcinki pasa drogowego należy przywrócić do 
stanu pierwotnego. Zakończenie prac należy zgłosić właścicielowi i uzyskać pozytywną 
opinię odbioru. 
 Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia oznakowania poziomego na jezdni wg 
istniejącej organizacji ruchu. 
 
1.5.7. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe  
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez  
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych  
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie  
Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą  
być użyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na  
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. Ochrona  Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i  
urządzenia używane do Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby  
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu  
odbioru Robót. 
 
1.5.9. Dokumentacja  Powykonawcza. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną  
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami oraz  
zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych 
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oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Po zakończeniu budowy  
poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma obowiązek dokonania  
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym  
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Wraz ze zgłoszeniem  
zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumenty budowy wymienione   
w niniejszej ST, to jest dziennik budowy i księgi obmiaru, dokumentację projektową  
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny  
zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach  
budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych  
elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. Złożony operat winien  
zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do  
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca  
przygotuje niezbędną liczbę egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na  własny  
koszt i przekaże ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji ośrodkowi dokumentacji  
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla 
Iinwestora). Szkice geodezyjne będą sporządzane na bieżąco i dostarczane  
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinków robót. 

 
1.5.10. 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 Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając  
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. 0   MATERIAŁY. 
2.1. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych Władz  
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła  
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru  
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi  
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych, oraz  
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi  
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie  
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje  i jakiekolwiek inne koszty związane z  
dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z  
wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie będą  
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład  odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody  Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie  Placu 
Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. Eksploatacja źródeł  
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym  
obszarze. 
 
2.2. Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  
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zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez  
Inspektora Nadzoru. 
 
3.0 SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący  
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w  
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony  
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy  
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
3.1. Wykaz urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania robót. 
3.1.1 Wykonanie robót pomiarowych. 
• Niwelator,  
• Dalmierz,  
• Teodolit. 

3.1.2 Wykonanie robót ziemnych. 
• Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa. 
• Spycharki gąsienicowe. 
• Samochód dostawczy. 
• Ubijak spalinowy. 
• Samochód samowyładowczy. 
 
3.1.3 Wykonanie robót sieci wodociągowej. 
• Samochód dostawczy. 
• Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa. 
• Spycharki gąsienicowe. 
• Zestaw wiertniczy ręczny. 
• Maszyna do wierceń poziomych. 
• Samochód skrzyniowy. 
• Wciągarka ręczna. 
• Żuraw samochodowy. 
• Ciągnik kołowy. 
• Zestaw dłużycowy. 
• Spawarka spalinowa. 
• Agregat prądotwórczy. 
• Zgrzewarka doczołowa do rur PE. 
• Walec wibracyjny samojezdny. 
• Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym. 
• Dźwig hydrauliczny. 
• Wciągarka mechaniczna z napędem spalinowym. 
• Przyczepa dlużycowa.  
• Spawarka elektryczna. 
 
3.1.4 Wykonanie robót drogowych odtworzeniowych. 
• Równiarka samojezdna. 
• Spycharka gąsienicowa. 
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• Walec wibracyjny samojezdny. 
• piła do cięcia asfaltu, 
• zagęszczarki do podsypki, 
• zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne, 
• układarka do kruszywa, 
• wytwórnia mas mineralno-bitumicznych, 
• układarka do asfaltu, 
• walec samojezdny statyczny, 
• walec samojezdny statyczny stalowy, 
• walec ogumiony, 
• frezarka nawierzchni, 
 
4.0 TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości   
przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać  
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  zasady  wykonywania  Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami  
Umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich  
zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  
wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z  Dokumentacją  Projektową. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania  
Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor. Polecenia Inspektora będą wykonywane  
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez  
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu  
ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Atesty  jakości  materiałów  i  urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda  
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą  
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami  
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne  
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona  
niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

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

wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Kosztorysowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
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ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.4.  Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.  Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości.  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7.  Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. 
poz. 881). 
 
6.8. Dokumenty  budowy. 
6.8.1 Dziennik  budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym Zamawiającego i  
Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane  na  bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony datą 
jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem  jej  imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane  trwałą  
techniką, w  porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
- datę  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy, 
- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  Dokumentacji  Projektowej, 
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  Robót, 
- przebieg  Robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, daty, przyczyny  i 

okresy  każdego  opóźnienia, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  Inspektora  Nadzoru, z  podaniem  

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

i  końcowych  odbiorów  Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z  ich opisem w  Dokumentacji  

Projektowej, 
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  

w  trakcie  wykonywania  Robót, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy  

ulicy Osiedle Robotnicze w Zielonej Górze”. 

 

15 

ZAKŁAD PROJEKTOWO – USLUGOWY PROJFIT UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359 

 

 

- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  bezpieczeństwa  i  zabezpieczenia  Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  

przeprowadzonych  badań  z  podaniem, kto  je  przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z  podaniem, kto je  przeprowadzał, 
- inne istotne informacje  o przebiegu Robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy  
będą  przedłożone  Inspektorowi Nadzoru do  ustosunkowania  się. Wszystkie  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. 
 
6.8.2 Pozostałe  dokumenty  budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 5.4  
następujące  dokumenty: 
a/ pozwolenie na  realizację zadania  budowlanego, 
b/ protokoły przekazania  Wykonawcy Placu  Budowy, 
c/ protokoły odbioru  Robót, 
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 
e/ korespondencję na budowie. 
 
6.8.3 Przechowywanie  dokumentów  budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu  
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy  
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie  
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Podstawę płatności stanowią Kwoty ryczałtowe, które winny zostać przez Wykonawcę 
ustalone i uzupełnione dla każdego z elementów rozliczeniowych zawartych w 
Przedmiarze Robót. Kwota ryczałtowa danej pozycji przedmiarowej winna uwzględniać 
wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego 
wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało 
to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy 
też nie. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót 
zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze 
Robót. Obmiar robót dokonuje się jedynie na potrzeby rzeczowego rozliczenia Kontraktu 
w dokumentach służących przyjęciu nowego środka trwałego OT w jednostkach 
określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje się zgodnie z 
wymaganiami Kontraktu. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane w dokumencie na wzorze ustalonym z 
Zamawiającym. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi 
będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru 
Robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
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stanie, w całym okresie trwania Robót. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymaganą przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 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 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.3 Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania  wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja 
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przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruch, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.   
 
8.4. Stosowanie  przepisów - normy, materiały, wykonawstwo  i  uzgodnienia. 
• Dokumentacja  Projektowa  przekazana  Wykonawcy  stanowi  część  Umowy.  
      Wykonawcę  równorzędnie  obowiązują  wszelkie  zapisy  podane  w            
      Dokumentacji  Projektowej. 
• Podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem przetargu Wykonawca 

zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm i Norm Branżowych, przepisów  
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działać zgodnie z zasadami sztuki  
budowlanej i z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy oraz przepisów Przeciwpożarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Kontraktem i poleceniami  
Inspektora Nadzoru. 

• W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszelkie warunki  
określone w umowie. Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy pod  
warunkiem, że ich zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość wykonania, 
jak w przypadku zastosowania  Polskich  Norm i Norm Branżowych. 

• Oprócz zgodności z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiały i towary 
muszą być stosowane  z przeznaczeniem, dla którego zostały wytworzone przez 
producenta, zaś wykonawstwo musi odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. 
Wszystkie materiały i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny być 
fabrycznie nowe i posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania i obrotu. Nie  
dopuszcza się stosowania materiałów, które w  sposób trwały są szkodliwe dla  
otoczenia lub wywołują szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne. Materiały będące szkodliwymi dla otoczenia w fazie robót, gdy ich 
szkodliwość ustaje po zakończeniu prac (np. materiały pylaste) mogą być używane 
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogów ich wbudowywania. 
Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający winien otrzymać zgodę na użycie  
takich materiałów od kompetentnych  organów administracyjnych. Wszelkie  
materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia (z  
klauzulą potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania na środowisko) wydane 
przez uprawnioną  jednostkę. 

• Zamawiający dysponuje uzgodnieniami, które znajdują się w Dokumentacji 
Projektowej.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków i zapisów uzgodnień w  
zakresie organizacji i realizacji robót oraz zagospodarowania  terenu  budowy. 

• Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiającego, przed jej  
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  kątem  
technicznych możliwości realizacji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz  
ze  względu na rodzaj stosowanych materiałów i rozwiązania  techniczne. 

• Zmiany i  odstępstwa od dokumentacji: 
a/ wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  uzgadniane   obustronnie  w   terminie  
zapewniającym  nieprzerwany  tok  robót, 
b/ decyzje o zmianach powinny być zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru  
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do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez  
Projektanta, 
c/  wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia funkcjonalności i  
wartości użytkowych w stosunku do rozwiązań pierwotnych, a jeżeli dotyczą materiałów  
i elementów określonych w dokumentacji technicznej nie mogą powodować  
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wykonawcę  obowiązują  ustawy, rozporządzenia  i  normy: 
a/ Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001r. Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dnia  
11.10.2001r i późniejszymi zmianami. 
b/ Ustawa o ochronie  przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr  81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 
c/ Ustawa o normalizacji z dnia 3.04.1993r.  Dz. U. Nr  55,  zm. Dz. U. Nr  95 z 1995r. 
d/ Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.  Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. tekst  
jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami, 
e/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. z późn. zmianami 
f/  Ustawa o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z  
dnia 7.06.2001r. Dz. U. Nr  72  poz. 747  z  2001r. 
g/ Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991r. z  późn. zm. – tekst  jednolity  Dz. U. 
z  2001r. Nr 99 poz. 1079, 
h/ Ustawa o ochronie dóbr kultury z 15.02.1962r. z późn. zm. Dz. U. z 1990r. Nr 56  poz. 
322, 
i/ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, opublikowana w  formie tekstu  
jednolitego w Załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  
dnia 26 czerwca  2000r. (Dz. U. 71  poz. 838) i późniejszymi zmianami. 
j/  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602), 
k/ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2014 poz. 1446) o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami  
l/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znaków i sygnałów  
drogowych  (Dz. U. 58/1999r. poz. 622), 
m/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r.  w sprawie wykonania  
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6  z  1986r.  i zmiana w  
Dz. U. nr 59 z 1999r.). 
n/ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października  
2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr  
90, poz. 1006r), 
o/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg dojazdowych,            
Dz. U. Nr 124 poz. 1030, 
p/ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 121 poz. 1138, 
r/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  14.02.2002r.  w  sprawie  określenia  
przeciętnych  norm  zużycia  wody, Dz. U. Nr  8, poz. 70  z  2002r. 
s/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 
poz. 401, 
t/  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku z sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61 poz. 417 i późniejszymi zmianami, 
u/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
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substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, Dz. U. Nr 137 poz. 984, 
w/  BN-66/6774/01. Żwir  i  pospółka. 
z/ PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodów  wodociągowych  
i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 
aa/  PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenie, symbole, podział  i  opis  gruntów. 
bb/ PN-68/B-06050. Roboty ziemne  budowlane. Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  
badania. 
cc/  BN-72/8932-01. Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
dd/  PN-91/E-05009. Ochrona  przeciwporażeniowa. 
ee/  PN-82/B-02001. Zaprawy  cementowe. 
ff/  ZN-96/TP S.A.-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia  
terenowego. Ogólne  wymagania  i  badania. 
gg/ ZN-96/TP S.A. – 025. Taśmy  ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania  i  badania. 
hh/  PN-B-02480. Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  gruntów. 
ii/ PN-B/-4481. Grunty  budowlane. Badania  próbek  gruntów. 
jj/  PN-B-04493. Grunty  budowlane. Oznaczenie  kapilarności  biernej. 
kk/ PN-B-06714/28. Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartości  siarki   
metodą  bromową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w 
Wypełnionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową". A następnie 
należałoby określić co należy zawrzeć w kwotach pozycji ogólnych Przedmiaru robót. W 
kwotach ryczałtowych należy uwzględniać między innymi w szczególności: 
• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 
• wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) 
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, 
• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 

wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych, 
• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 
• koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 
• Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego  zgodnie 
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z  obowiązującymi przepisami, ponosi Wykonawca 
 
10. Przepisy związane. 
1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  – Prawo  budowlane  (Dz. U. Nr  89, poz. 414) z 

późn. zmianami. 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  

1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy  informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r.  
poz. 29). 

3. Ustawa z dnia 7 czerwca  2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzeniu  ścieków. 

4. Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je  
czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak  gdyby  tam  one  występowały. 

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i  
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane  
nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania 
innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 
Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca  dogłębnie 
zaznajomił się z  treścią i wymaganiami tych norm. 
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II. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-01.01 
ROBOTY  POMIAROWE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót pomiarowych powierzchniowych i liniowych 
związanych z realizacją budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami 
do budynków przy ulicy Osiedle Robotnicze w Zielonej Górze. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy i umowy  
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  Robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy  
liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, oraz sieciowych. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  
Dokumentacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
zgodność z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
Robót podano w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY. 

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu  punktów  charakterystycznych  terenu  
budowy  oraz  roboczych  punktów  wysokościowych  wg  zasad  niniejszej  ST są: 
- paliki  drewniane  o  Ø 15-20mm  i  długości  1,5  do  1,6 m, 
- pręty  stalowe  o  Ø 12 mm  i  długości  30 cm, 
- farba. 
 
3.0 SPRZĘT. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów  
roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz  
określeniem rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzęt  stosowany do wyznaczeń 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności  pomiaru. 
• Niwelator,  
• Dalmierz,  
• Teodolit. 

4.0 TRANSPORT. 
Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone  

dowolnym transportem. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1  Ogólne  warunki  wykonania  Robót. 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w  ST  S-00.0.00. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami  
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i  
zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów sieci  oraz  punkty 
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wysokościowe (repery  robocze). 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy  
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w  
dokumentacji projektowej.  Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż  
3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z  
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji  
projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie  roboczych  punktów  wysokościowych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu  
charakterystycznego sieci. 
 
5.4. Kolejność  wykonywania  robót  geodezyjnych.  
- wytyczenie głównych  osi  wykopów, trasy  sieci, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów sieci  

wodociągowej,  należy wykonać przed  rozpoczęciem  kolejnych  etapów  robót  lub  
zasypaniem  wykopów. 

 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT. 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ST S-0.0.00. „Wymagania ogólne”. 
 
7.0 OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką  obmiaru  przy  prowadzeniu  liniowych  robót  ziemnych  w  terenie  
jest  1 metr. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST S-0.0.00. „Wymagania  
ogólne”. 
 
8.0 ODBIÓR  PRAC  GEODEZYJNYCH. 

7.1. Ogólne zasady odbioru  prac  podano  w  ST  S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 
Odbiór prac, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy  
liniowych robót w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów  
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada  
Inwestorowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  S-00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 9. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
  przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem                    
i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, 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 
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III. SPECYFIKACJA  TECHNICZNA S-02.01. 
ROBOTY  ZIEMNE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST.  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót ziemnych związanych z realizacją  budowy sieci 
wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ulicy Osiedle 
Robotnicze w Zielonej Górze. 

 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
zlecaniu  realizacji  robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych  
dla  realizacji zakresu określonego w specyfikacjach  technicznych  W-01.01;  D-01.01. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
• Głębokość wykopu - odległość między terenem, a osią koryta gruntowego w  

wykopie, mierzona  w  kierunku  pionowym, 
• Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie  

wykonywania  wykopów. 
• Wywóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta  do  miejsca  składowania. 
• Dowóz  gruntu - odległość  wg  ustaleń  oferenta, z  jakiej  dostarczy  grunt nadający  

się  do  zagęszczenia. 
• Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu - wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia 

gruntu  badana  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-12. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
zgodność z umową i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót  
podano w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
• Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania  nasypów  i  zasypania  

wykopów oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na  składowisko. 
Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Wykonawcy. 

• Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny  być  
sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

• Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno. 
• Drut stalowy okrągły miękki 5,0 mm. 
• Klamry ciesielskie. 
• Bale igl. obrzyn. nasyc. grubości 50-100 mm, 
• Krawędziaki iglaste. 
• Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple. 
• Słupki drewniane igl. niekor. średnicy 7-11 cm. 
• Podpory, punkty stałe i zawieszenia do rur. 
• Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami. 
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3.0 SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00. „Wymagania  Ogólne”  

pkt. 3. 
• Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa. 
• Spycharki gąsienicowe. 
• Samochód dostawczy. 
• Ubijak spalinowy. 
• Samochód samowyładowczy. 

 
4.0 TRANSPORT. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem  
wymogów bezpieczeństwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w  
zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do  
gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające  z  
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
 
5.0  WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1.  Ogólne  warunki  wykonania  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za  
zgodność z projektem  technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku  
wystąpienia konieczności usunięcia humusu należy zdjąć warstwę i pryzmować na  
składowisku, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. W  
przypadku  wystąpienia  gruntów  nieprzydatnych  postępować zgodnie z pkt. 2. 
Grunt  z  wykopów  częściowo  przeznaczony  może być do zasypania wykopów, a  jego 
nadmiar odwieźć na składowisko. Ogólne  warunki  wykonania  robót  ziemnych  podano  
w  ST S-00.00.  „Warunki  Ogólne”. 
 
5.1.1 Wykopy. 
a/ wymagania  odnośnie  dokładności  wykonania  wykopów. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie  powinny  być  
większe niż 1cm. Szerokość i głębokość wykopów pod  elementy sieci wodociągowej nie  
powinna różnic się od projektowanych, więcej niż 5cm. Spadek dna rowów  
przewodowych  powinien  być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością  do 0,05%. 
b/ wykonanie wykopów.  
Wykopy wykonywać jako szalowane  wąskoprzestrzenne. Układanie sieci wodociągowej 
w wykopach otwartych przewidziano wykonywać w miejscach, gdzie nie będą 
prowadzone roboty metodą przewiertu sterowanego.  
W gruntach suchych i półzwartych wykopy należy wykonywać o ścianach  pionowych 
zabezpieczonych szalunkiem. Przed rozpoczęciem wykopu  należy usunąć wierzchnią 
warstwę humusu i pryzmować ją w pobliżu miejsca prowadzenia robót, a nadmiar  
odwieźć  na  miejsce  wskazane  przez  Inwestora. Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, 
wykonanego ręcznie, należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej  
projektowanej o 2-3 cm. Przy  wykopie  mechanicznym,  dno  wykopu  ustala  się  na  
poziomie  20 cm  wyższym od  projektowanego. Nie  wybraną  warstwę  gruntu  usunąć  
ręcznie.  Z  dna  wykopu należy  usunąć  kamienie, korzenie  i  grudy, dno wyrównać, a  
następnie przystąpić do wykonania podłoża. W trakcie wykonywania wykopów nie wolno 
dopuścić do naruszenia  (rozluźnienia)  rodzimego podłoża dna wykopu. Po wykonaniu 
wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora Nadzoru) 
sprawdzić, czy  charakter  gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy 
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projektu. Grunt  z  wykopów  należy  odwieźć  i  składować  poza  pasem  drogowym.  
5.1.2 Podsypka  i  obsypka  rurociągów  oraz  zasypywanie  wykopów. 

Zważywszy na litologię gruntów w strefie głębokościowej zamierzonego 
prowadzenia wykopów za konieczne uznano wykonanie podsypek i obsypek z gruntów 
niespoistych (sypkich) piaszczystych, wysortowanych z gruntu rodzimego.  

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonego  
gruntu. Pod rurociągi wykonać podłoże piaskowe grubości 0,10 m oraz obsypkę o 
grubości 0,20 m ponad wierzch rury. Szczególnie starannie należy zagęścić  grunt  
wokół rury i na wysokości 0,30 m ponad rurę. Warstwa przykrywająca, która występuje  
od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem  rury, może być zagęszczona za pomocą średniej  
wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno 
stosować dopiero  przy przekryciu powyżej 1,0 m. Materiałem zasypki powinien być 
grunt mineralny bez  grud  i  kamieni, drobno lub średnioziarnisty. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze  
współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz  założonej  grubości  warstwy  po  osiągnięciu  
założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału. W czasie  
zagęszczania grunt  winien mieć wilgotność równą  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  
± 20%. Sprawdzenie  wilgotności  należy  dokonywać  laboratoryjnie. W  zależności  od  
uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za  pomocą  
wskaźnika lub stopnia  zagęszczenia. Ustala się minimalne wartości wskaźnika  
zagęszczenia  w  pasie  drogowym: 
- dla  warstwy  do  głębokości  2m  - 1,00 
Poza  pasem  drogowym  wartość  minimalna  wskaźnika  zagęszczenia  powinna  
wynosić: 
- dla  obsypki  (30cm  powyżej  rury)  - 0,97 
- dla  zasypki     - 0,50 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to  
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej  i  
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania  
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i  
wbudować  nowy  materiał, o  ile  Inspektor Nadzoru nie  zezwoli  na  ponowienie  próby  
ponownego zagęszczenia warstwy. Przed zagęszczeniem należy wyrównać  
powierzchnię  najwyższej  warstwy  zasypowej. 
 
5.1.3 Humusowanie  i  obsianie  terenu. 

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone należy rozścielić warstwę  
humusu o grubości 15 cm, a następnie wyprofilować i wyrównać jego powierzchnie.  
Miejsca pod trawniki należy wzbogacić nawozem mineralnym, a następnie  zabronować, 
obsiać trawą i uwałować. 
 
5.1.4 Ochrona archeologiczna. 

Zgodnie z § 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) wykonawca 
robót  w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem jest zobowiązany: 
• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 
• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 

odkrycia, 
• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

a jeśli nie jest to możliwe Prezydenta Miasta Zielona Góra, 
• Prezydent jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni, przekazać 
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wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie o którym mowa w 
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy. 

 

5.1.5 Warunki gruntowo – wodne. 
 Z badań podłoża gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na potrzeby 
niniejszego  projektu w trzeciej dekadzie maja br. wynika, że w istotnym z punktu 
widzenia przedmiotowej inwestycji  płytkim podłożu   występują sektorowo  
zróżnicowane proste i względnie proste do w umiarkowanym stopniu złożonych, 
korzystne i względnie korzystne warunki stricte  gruntowe, przy prostych korzystnych 
warunkach wodnych, tj. generalnym braku płytko występujących wód gruntowych, bądź 
też podziemnych. 
  Płytkie podłoże przedmiotowego terenu budują generalnie nośne grunty 
mineralne rodzime  czwartorzędowe plejstoceńskie, czasowo wiązane ze stadiałem 
mazowiecko-podlaskim zlodowacenia środkowopolskiego. Reprezentowane są one 
przez wodnolodowcowe  piaski (średnie i grube ze żwirem) pospółki partiami mniej lub 
bardziej zaglinione, a nawet gliniaste w stanie średniozagęszczonym do 
zagęszczonego, czy też twardoplastycznym  do półzwartego lub zwartego, a także przez 
pochodzące z tego samego okresu gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste morenowe, 
w stanie twardoplastycznym do półzwartego i zwartego. Pośród nich lokalnie napotkać 
można także glacitektonicznie zaburzone utwory starszego podłoża 
podczwartorzędowego, tj. trzeciorzędowe reprezentowane przez gliny, gliny zwięzłe i iły 
(głównie plioceńskie). Jednocześnie podkreśla się, że w płytkim podłożu , tj. do 
głębokości ok. 1,6÷1,7 m ppt po trasie projektowanej sieci wodociągowej powszechnie 
występować mogą grunty nasypowe, zarówno piaszczyste, piaszczysto-żwirowe i 
gliniaste wzajemnie przemieszane na etapie niwelacji terenu dla potrzeb zabudowy, jak 
również w trakcie uzbrajania doziemnego tego terenu, w tym układania istniejących sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej. Pierwotna morfologia tego terenu, 
jak również pierwotny układ gruntów zostały sektorowo wyraźnie zaburzone. 
Potwierdzenie tego faktu m.in. stanowi profil sondy badawczej nr S-2, gdzie pod 2,2 m 
warstwą pospółek z przekładkami piasków stwierdzono występowanie namułów 
gliniastych przewarstwianych piaskami. Towarzyszące im piaski są zawodnione, a 
zwierciadło występujących w nich wód zalegało, bądź też stabilizowało się na głębokości 
2,10m ppt, co odpowiada rzędnej 156,30 m npm. Pozostałymi sondami badawczymi 
wykonanymi do głębokości 3,0 m ppt występowania wód gruntowych nie stwierdzono. 
Na bazie powyższego wnioskować można, że rejon sondy badawczej nr S-2 to rejon 
byłego niwielkiego zbiornika retencyjnego (stawu), czy też obszaru źródliskowego. 

Warunki gruntowo-wodne występujące w płytkim podłożu  terenu inwestycji 
dokumentują i obrazują podane w załączeniu szczegółowe profile wykonanych 
badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach 
zagospodarowania terenu.  
Po skonfrontowaniu profili w/w sond badawczych z głębokościami zamierzonego 
prowadzenia wykopów i układania projektowanej sieci wodociągowej oraz 
uwzględnieniu założeń KNNR Tom I z 2001 r. tab. 0001, do kosztorysowania robót 
ziemnych przyjęto 60,0% udziału gruntów kat. I-II i 40,0% gruntów kat. III-IV.  

Uwzględniając rodzaj dominujących w podłożu terenu przedmiotowej inwestycji 
warunków gruntowo-wodnych  oraz biorąc pod uwagę rodzaj obiektów, możliwość 
wzajemnych oddziaływań i stopień zagrożenia ewentualną awarią oraz możliwość 
oddziaływania na środowisko objęte niniejszym projektem typowe i proste obiekty, na 
podstawie dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posada wiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463), zaliczono 
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do obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
6.1. System  kontroli  jakości  robót. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy  
wpisywać do: 
- Dziennika  Budowy, 
- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, 
zasypek, wykopów). 
 
8.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru  prac podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” i  
normach wg pkt. 8. 
 
9.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST S-00.00. „Wymagania 
ogólne” punkt 9. Cena wykonania robót obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
  technicznej, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie, 
- wykonanie zasypek, nasypów, 
- rekultywację terenu. 
 

10.0 PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-86/B-02480 - Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział  i  opis  gruntów. 
PN-74/B-04452 - Grunty  budowlane. Badania  polowe. 
PN-88/B-04481 - Grunty  budowlane. Badanie  próbek  gruntów. 
PN-B-06050            - Roboty  ziemne. Wymagania  ogólne. 
BN-72/8932-01 - Budowle  drogowe  i  kolejowe. Roboty  ziemne. 
PN-B-10736            - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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IV.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA W-01.01. 
SIEĆ WODOCIĄGOWA. 
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1.0  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją  budowy sieci 
wodociągowej wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy ulicy Osiedle 
Robotnicze w Zielonej Górze. 
 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy  
wykonaniu sieci wodociągowej. 

Po wykonaniu rurociągów należy przeprowadzić próbę szczelności – ciśnieniową 
hydrauliczną. Wymagania odnośnie szczelności ujmują normy: 
- PN-81/B-10725 
- BN-82/9192-06 
Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół. Po pozytywnej próbie należy 
wykonać pomiar geodezyjny przez właściwą komórkę geodezyjną. 
UWAGA: 
Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  sieci wodociągowej   ujęto  w  ST S-02.01.  
„Roboty  ziemne”. 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami  
krajów Unii Europejskiej. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
zgodność z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót podano w ST klauzula  S-00.00. „Wymagania  Ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
• rury wodociągowe PE 100 SDR 11 PN 10 dz. 160÷32 mm, 

Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż  
2 m. 
Cechowanie  powinno  zawierać: 
a/ nazwę  lub  znak   producenta 
b/ symbol  surowca, 
c/ wymiar: średnica x grubość  ścianki, 
d/ sztywność  obwodowa  (dla  rur), 
e/ informacje  identyfikujące  produkcję  (nr  linii  produkcyjnej, data), 
f/ numer  aprobaty  technicznej, 
Wymiary  rur  określone  są  nominalną   średnicą  zewnętrzną  i  minimalną  grubością  
ścianki  oraz    tolerancjami  obu  wymiarów, owalnością  średnicy zewnętrznej. 
• kształtki szeregu SDR 11 (kolana, złączki, trójniki) wg wymogów jak dla rur 
wodociągowych PE, kształtki i rury muszą pochodzić od jednego producenta, 
• Nawiertka wodociągowa. 
• Gwoździe budowlane. 
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• Tablice informacyjne z blachy stalowej. 
• Klamry ciesielskie. 
• Podchloryn sodu. 
• Farba olej. – żyw. grunt. przeciwrdz. – cynk. 
• Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
• Taśmy z foli PE do znakowania tras wodociągowych z wkładką. 
• Piaski do nawierzchni drogowych. 
• Masy asfaltowe zalewowe. 
• Papy smołowe izolacyjne. 
• Beton B10. 
• Beton B20. 
• Deski iglaste. 
• Krawędziaki iglaste. 
• Bale igl. obrzyn. nasyc. grub. 50-100 mm. 
• Drewno na stemple. 
• Rury stalowe OC gwint. 
• Rura stalowa z/s czarna. 
• Korek do rur żeliwnych ciśnieniowych. 
• Króciec żeliwny ciśnieniowy dwukołnierzowy. 
• Zwężka żeliwna ciśnieniowa. 
• Trójnik żeliwny ciśnieniowy dwukołnierzowy. 
• Zaślepki PE elektrooporowe 1,0 MPa. 
• Złączki PE do połączenia mechaniczno – zaciskowego. 
• Kształtki z polietylenu elektrooporowe. 
• Zawór kołnierzowy zwrotny grzybkowy 1,6 MPa. 
• Nawiertaki wodociągowe. 
• Kolano stopowe. 
• Kołnierz żeliwny zaślepiający. 
• Tuleja kołnierzowa PE doczołowa 1,0 MPa. 
• Króciec żeliwny ciśnieniowy. 
• Kołnierze stalowe ocynkowane dociskowe. 
• Zawór przelotowy żeliwny 50 mm. 
• Tabliczki do znakowania rurociągów. 
• Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami. 
• Kółka. 
• Płyta drogowa żelbetowa. 
 
2.1 Wymagania materiałowe. 
2.1.1 Zasuwy kołnierzowe. 
• ciśnienie nominalne PN 16, 
• długość zabudowy F5, 
• korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 
• owiercenie kołnierzy wg PN, 
• pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz  i od wewnątrz, elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z woda pitną, 
• przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
• wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 
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• uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z 
mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

• zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka 
czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

• śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone 
masą zalewową, 

• zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 
grubość warstwy min. 250 μm, 

• możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 
• kolor niebieski. 
 
2.1.2 Zasuwy do przyłącza domowego 
• ciśnienie nominalne PN 16, 
• korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 
• pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z woda pitną, 
• przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
• wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

niskotarciowe podkładki lub łożysko, 
• uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z 

mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 
• zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka 

czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 
• śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone 

masą zalewową, 
• zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min. 250 μm, 
• kolor niebieski. 
 
2.1.3 Skrzynki do zasuw. 
• korpus żeliwny, 
• pokrywa żeliwa szare GG-20, 
• wkładka – stal nierdzewna, 
• śruba – stal nierdzewna. 
 
2.1.4 Obudowy teleskopowe do zasuw. 
• wrzeciono – stal ocynkowana, 
• rura osłonowa – HDPE, 
• kołpak – żeliwo GG-25. 
 
2.1.5 Hydranty nadziemne Ø80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem. 
• ciśnienie nominalne 16 PN, 
• połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
• korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie 

oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, 
materiał korpusu w postaci odlewu, 

• kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 
• zabezpieczenie nasad – pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 
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• wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 
• uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 
• nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 
• odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 
• grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną, 
• zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie żywicą 

epoksydową, grubość warstwy min. 250 μm lub emaliowane, część zewnętrzna 
odporna na promienie UV,  

• kolor czerwony, 
• z zabezpieczeniem w przypadku złamania, 
• wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 
 
2.1.5 Hydranty podziemne DN80 z podwójnym zamknięciem 
• ciśnienie nominalne 16 PN, 
• połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
• korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stopy aluminium; 

na korpusie oznakowanie hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne, materiał korpusu w postaci odlewu, 

• kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 
• gniazdo kłowe, pokrywa, kaptur trzpienia do klucza – żeliwo szare GG-25 lub 

sferoidalne GGG-40, 
• wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 
• uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 
• nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 
• odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 
• grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną, 
• zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne pokrycie żywicą 

epoksydową, grubość warstwy min. 250 μm lub emaliowane, 
• kolor czerwony lub niebieski, 
• głębokość zabudowy 1500 mm/ 1250 mm, 
• wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 
 
3.0 SPRZĘT. 
• Samochód dostawczy. 
• Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa. 
• Spycharki gąsienicowe. 
• Zestaw wiertniczy ręczny. 
• Maszyna do wierceń poziomych. 
• Samochód skrzyniowy. 
• Wciągarka ręczna. 
• Żuraw samochodowy. 
• Ciągnik kołowy. 
• Zestaw dłużycowy. 
• Spawarka spalinowa. 
• Agregat prądotwórczy. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

„Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami i przyłączami do budynków przy  

ulicy Osiedle Robotnicze w Zielonej Górze”. 

 

36 

ZAKŁAD PROJEKTOWO – USLUGOWY PROJFIT UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359 

 

 

• Zgrzewarka doczołowa do rur PE. 
• Walec wibracyjny samojezdny. 
• Wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym. 
• Dźwig hydrauliczny. 
• Wciągarka mechaniczna z napędem spalinowym. 
• Przyczepa dlużycowa.  
• Spawarka elektryczna. 
• Zestaw do przecisków 
 
4.0 TRANSPORT. 

 Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed  przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy  przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi  widłami lub dźwigu z belką 
uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Pojazdy służące do  transportu  powinny spełniać warunki 
techniczne  wymagane  w  ruchu  drogowym. 
Transport  powinien  zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych  materiałów, 
- zabezpieczenia  studni  przed  ich  uszkodzeniem, 
- kontrolę  załadunku  i  wyładunku. 
 
5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Sieć wodociągową układaną metoda tradycyjną, tj, w wykopie otwartym  układać 
na  przygotowanym  podłożu  piaskowym  grubości  10 cm  w  temp. powietrza  0–30oC. 
Przed  rozpoczęciem  montażu  rur  należy  wykonać  wstępne  rozmieszczenie rur w 
wykopie. Rurociągi należy łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo. 
Połączenia z armaturą wykonywać za pomocą kształtek żeliwnych z kołnierzem 
stalowym. Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką sterowana mikroprocesorem, która 
ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a 
rola zgrzewcza ogranicza się do nadzoru i kontroli dokładności wykonania zgrzewu. 
Zgrzewarka musi posiadać możliwość wydruku parametrów każdego zgrzewu. Kształtki 
elektrooporowe zgrzewać maszyną z możliwością podłączenia drukarki do wydruku 
protokółu  parametrów każdego zgrzewu. W węzłach połączeniowych kołnierzowych 
należy zastosować bloki oporowe. Po wykonaniu montażu oraz przed zasypaniem, 
należy wykonać próby  szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi. 

Przed rozpoczęciem układania rurociągu wodociągowego metodą przewiertu 
sterowanego należy dokonać odkrywek w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. Po ostatecznym zlokalizowaniu uzbrojenia można przystąpić do 
właściwych robót związanych z wykonywaniem przewiertu sterowanego Kontrolę 
prawidłowości położenia przewodu (głębokości, lokalizacji w planie) dokonać za pomocą 
urządzenia sterująco - kontrolnego przemieszczanego nad głowicą rozwiercającą nad 
powierzchnią terenu. Po wykonaniu przewiertu pilotażowego, a następnie wykonania 
przewiertu właściwego z osłoną z bentonitu (zawiesina tiksotropowa) wprowadzić  rurę 
przewodową  w przygotowany przepust z bentonitu w kierunku odwrotnym do 
wykonania przewiertu. Grunt z otworu przewiertowego zagęszczany i stabilizowany 
bentonitem.  

Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej 
oświetlić. Wykopy wykonywać mając na uwadze zachowanie ciągłości ruchu i dojazdów 
do nieruchomości. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie kabli, linii energetycznych, roboty wykonywać 
sposobem ręcznym. 

Sieć wodociągową ułożoną metodą tradycyjną przed całkowitym zasypaniem i 
metodą przewiertu sterowanego winna być poddana płukaniu, dezynfekcji i próbie na 
ciśnienie, a po pozytywnym jej wyniku, dokładnie domierzona i naniesiona na plany 
sytuacyjno-wysokościowe przez jednostkę geodezyjną (uprawnionego geodetę). 
Przewody wodociągowe układać i uzbrajać zgodnie z PN-B-10725. Zasuwy kołnierzowe 
z miękkim uszczelnieniem z obudową regulowaną i skrzynką uliczną do zasuw. Zasuwy 
wodociągowe zlokalizować w węzłach wodociągowych. Szczegółową lokalizację 
projektowanych zasuw odcinających pokazano na projekcie zagospodarowania terenu – 
mapa w skali 1:500. Po wykonaniu sieci wodociągowej,  uzbrojenie na sieci oznaczyć 
tabliczkami informacyjnymi stosując następujące oznaczenia literowe: 
Z - zasuwa, 
H – hydrant nadziemny, 
D – zasuwa na odnodze do granicy nieruchomości. 
 Tabliczki informacyjne montować na słupku stalowym Ø 40 mm lub na trwałych 
elementach istniejących ogrodzeń. Oznakowanie uzbrojenia dokonać zgodnie z normą 
PN-B-9700.  

Odnogi wodociągowe od projektowanej sieci głównej do granic poszczególnych 
nieruchomości zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicach 
wyszczególnionych w projekcie zagospodarowania terenu. Połączenie odnóg z siecią 
wodociągową główną za pomocą nawiertek typu NWZ z zasuwami odcinającymi o 
średnicach identycznych jak średnice odnóg wodociągowych. Zasuwy odcinające na 
odnogach wodociągowych zakończone również obudowami i skrzynkami ulicznymi do 
zasuw, posadowione na typowych, prefabrykowanych pierścieniach betonowych. 

 
UWAGA: Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00. 

 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1. Badanie  materiałów użytych  do  budowy rurociągów . 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami  
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 9  
niniejszej  ST. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się  będzie zgodnie z   
PN-B-10725 oraz zgodności wykonania z projektem. 
 
7.0 OBMIAR  ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7. 
m³ - stabilizacja przekopów, obetonowanie włazów studzienek, 
m2 - podsypka pod studnie rewizyjne; 
kpl, szt - montażu kształtek kanalizacyjnych, studni, uszczelnienie końców rury ochronnej, 
m - rurociągu kanalizacyjnego tłocznego, przełożenie istniejącego uzbrojenia; 
 
 
8.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST  S-00.00. 
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-B-10725 lub odpowiednimi normami  
krajów Unii Europejskiej. 
 
9.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Zgodnie z warunkami  dokumentacji przetargowej. 
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10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240  
Instrukcja  montażowa  układania  w  gruncie  rurociągów  z  PE. 
Odpowiednie  normy  krajów  Unii  Europejskiej. 
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V.  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D-01.01. 
ROBOTY  DROGOWE   ODTWORZENIOWE. 
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1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot  ST. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące  
wykonania i odbioru wszystkich robót drogowych rozbiórkowych i odtworzeniowych, 
związanych z realizacją  budowy sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami i 
przyłączami do budynków przy ulicy Osiedle Robotnicze w Zielonej Górze. 
1.2. Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy  
zlecaniu realizacji robót wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy  
robotach odtworzeniowych drogi na trasie budowanej sieci wodociągowej.  
 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  
zgodność z umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  
robót  podano  w  ST S-00.00. „Wymagania  ogólne”. 

 
2.0 MATERIAŁ. 
• Tłucznie do nawierzchni drogowej niesortowalne. 
• Miał do nawierzchni drogowych. 
• kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna 
• beton asfaltowy,  
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń kamienny, 
• grunt/kruszywo stabilizowane cementem RM=1,5 MPa. 
• piasek 

 
3.0 SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  S-00.00. „Wymagania  Ogólne”. 
Do  wykonania  robót  drogowych  należy  używać  następujących  maszyn  i  urządzeń: 
• Równiarka samojezdna, 
• Spycharka gąsienicowa, 
• Walec wibracyjny samojezdny, 
• piła do cięcia asfaltu, 
• zagęszczarki do podsypki, 
• zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne, 
• układarka do kruszywa, 
• wytwórnia mas mineralno-bitumicznych, 
• układarka do asfaltu, 
• walec samojezdny statyczny, 
• walec samojezdny statyczny stalowy, 
• walec ogumiony, 
• frezarka nawierzchni, 
 
4.0 TRANSPORT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  opisano  w  „Warunkach  Ogólnych”   
ST  S-00.00. 
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5.0 WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1.  Ogólne   wymagania  dotyczące  robót  nawierzchniowych. 

Roboty ziemne, zwłaszcza zagęszczenie gruntu w pasach jezdnych i poboczach  
dróg wykonać zgodnie z BN-72/8932-01 „Roboty ziemne - budowle drogowe i  
kolejowe”. 

Roboty odtworzeniowe należy wykonywać pod nadzorem Zarządcy drogi, przy 
czym roboty ulegające zakryciu należy zgłaszać na bieżąco do odbioru częściowego. 
UWAGA:  Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w  ST S-00.00. 
5.1.1.  Odtworzenie nawierzchni jezdni, miejsca postojowego, chodników. 

Odbudowę nawierzchni ulic, chodników i miejsca postojowego wykonać z 
materiałów nieuszkodzonych.  
5.1.2.  Chodniki. 

Odtworzenie konstrukcji chodnika należy wykonać w następujący sposób (od 
dołu): 
• piasek średnioziarnisty – 5 cm, 
• kostka betonowa – 8 cm. 
5.1.3.  Miejsce postojowe. 

Odbudowę całego miejsca postojowego wykonać na podłożu G1 w następujący 
sposób (od dołu): 
• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, 
• podsypka piaskowo – cementowa o grubości 3 cm, 
• kostka betonowa o grubości 8 cm. 
5.2.  Wymagania szczególne 
Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio 
uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją 
materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek 
nawierzchni drogowych. 
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę robót 
sieciowych. 
5.2.1.  Roboty rozbiórkowe 
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierać 
poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie, cięcie nawierzchni. Granice rozbiórki 
nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki 
należy odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko. 
5.2.2.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów 
sanitarnych i rurociągów tłocznych. 
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie 
należy kontrolować wg normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B- 
04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania należy określić zgodnie  
z BN-77/8931-12. 
Minimalna wartość zagęszczania : 

 górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is 

 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 
Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu, nie może się odbywać ruch budowlany nie związany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie 
wykonywać ręcznie. 
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Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ 
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 
5 cm wyższe od projektowanych rzędnych podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. 
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże ulegnie 
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy 
odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
5.2.3.  Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa 
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 
Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę. 
5.2.4.  Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
Nawierzchnię należy wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku 
starej nawierzchni z nową należy ułożyć taśmy kauczukowe. 

 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne   wymagania  dotyczące  robót . 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00 „Wymagania ogólne” 
6.2.  Kontrola jakości robót i obmiaru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych 
materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
inspektora: 
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, 
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 
aprobat 
technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne” 
7.2.  Jednostki obmiaru 
 Jednostką obmiaru robót jest: 
m² : rozebrania nawierzchni, ułożenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i 
korytowaniem, 
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mb : cięcie istniejących krawędzi asfaltu 
m³ : wywóz gruzu, nadmiaru ziemi 
t : transport mieszanki mineralno-bitumicznej 

 
8.0 ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót  podano  w  ST  S-00.00. 
 

9.0 PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
6.1. Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi  w  

Specyfikacji  Przetargowej. 
 

10.0 PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.01.01, D-

08.03.01, D-08.04.01 wydane  przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 
1993r. 
PN-87/B-01100 - Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia. 
BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni  
drogowych. 
BN-66/6774-01 - Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni  drogowych, żwir  i  pospółka. 
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – INDIM  
Warszawa  1997 r. 
PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne. 
PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa, określenie. 
PN-C-96170:1965 - nawierzchnie mineralno-bitumiczne, 
PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów  i  torowisk. 


