
1

PROJWOD–SERVICE ZAK AD US UG TECHNICZNYCH
in .  Zbigniew  Wydrych

45-858  OPOLE  ul.  Kasprzaka 1A   tel.  (77)  4747- 377

SPECYFIKACJA TEECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa  zadania

ROZBUDOWA SIECI  WODOCI GOWEJ

MOSZNA - URSZULANOWICE
na  dzia kach:    nr  332 -  arkusz  mapy  1,  199/8, 206/4, 205/4 -arkusz mapy 2;   286, 291,292,
                                         283/2 arkusz mapy 4-  obr b Moszna

   Inwestor :   GMINA  STRZELECZKI
                                      Rynek  4  47-364  Strzeleczki

Funkcja Imi   i  nazwisko Nr  uprawnie Podpis

Projektowa  : in . Zbigniew Wydrych 328/76/Op

Opole 07.2012

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
KATEGORIA  45330000-9 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub

ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej
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KATEGORIA  45331300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania

cieków
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SST – 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WST P

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót. ramach zadania ROZBUDOWA  SIECI  WODOCI GOWEJ MOSZNA – URSZULANOWICE obej-
muj cych wykonanie :  sieci wodoci gowej z rur   PEHD 100 d ugo ci  1503 m  i   rednicy  110 mm oraz 5 szt
przy czy o rednicy 32 mm do granic posesji.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych specyfika-
cjami technicznymi w ramach zadania:
ROZBUDOWA  SIECI  WODOCI GOWEJ MOSZNA - URSZULANOWICE.

1.4. Okre lenia podstawowe.
yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, wydany zgod-
nie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych, s cy do no-
towania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy Inspektorem nadzoru, Wykonawc  i
projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do wyst po-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.
Ksi ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do wpi-
sywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za cz-
ników. Wpisy w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót.
Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i specyfika-
cjami  technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita moderniza-
cja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) istniej cego po cze-
nia.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakte-
rystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymie-
nione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na terenie
budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ów-
nych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbio-
ru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
- Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow , dokumentacj
              wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach
              ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST.
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzo-
ru stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci wymie-
niona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który podejmie decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczal-
ne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  wy-
kazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego prze-
dzia u tolerancji. W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub
SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Roboty modernizacyjne   („pod   ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych obiektów (jezdnie,
cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,

w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniona
z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by
na bie co aktualizowany przez Wykonawc . Ka da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz -
dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpie-
cze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i  w nocy tych zapór i  znaków, dla których jest to nieo-
dzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b
utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kon-
traktow .
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do za-
ko czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodze-
nia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót,
wygody spo eczno ci i innych.
W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje teren budo-
wy,      w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy realizacji robót, Wyko-
nawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z In-
spektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b  utrzymy-
wane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kon-
traktow .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t przeciwpo a-
rowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost -
pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopusz-
czalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk ,
jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika
(np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania.
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od

ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie spowodo-
wa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju robót,
które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy
powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane w adze oraz b -
dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie realizowa  roboty
w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodze-
nia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Inspektor nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc
a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani Inspek-
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tora  nadzoru ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne  z posta-
nowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów.
Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia             i uzgod-
nienia od w ciwych w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym
takim przewozie b dzie powiadamia  Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru mo e poleci , aby pojazdy nie spe nia-

ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada
za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicz-
nego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie infor-
mowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  maj
materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.   W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub
regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykona-
nia ni  powo ane normy  lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekto-
ra nadzoru. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by  dok adnie
opisane przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o znaczeniu geologicz-
nym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  Zamawiaj cego. Wykonawca
zobowi zany jest powiadomi  Inspektora nadzoru i post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych
polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia  robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y
zwi kszy  cen  kontraktow .

1.6. Zaplecze Zamawiaj cego (o ile warunki kontraktu przewiduj  realizacj )
Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy  Zamawiaj cemu, pomieszczenia biurowe, sprz t, transport oraz inne
urz dzenia towarzysz ce.
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2. MATERIA Y

Zgodnie z Ustaw  z dnia 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje si  do stosowania
przy wykonywaniu robót budowlanych, je eli jest:
- oznakowany CE, co oznacza, e dokonano oceny jego zgodno z norm  zharmonizowan  albo europejsk  apro-
bat    techniczn  b  krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodne z wymaganiami podstawowymi, albo
- umieszczony w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowla-
nej, albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór okre la za cznik Nr 1 do niniejszej ustawy

2.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce propo-
nowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadec-
twa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z danego ród a
uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z dopuszczonego
ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów ze
róde  miejscowych w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspekto-

rowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decy-
zje o eksploatacji, organów administracji pa stwowej i samorz dowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz -
cych ze róde  miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie oka  si  potrzebne w
zwi zku  z dostarczeniem materia ów do robót.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia ów miejscowych b
formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy
lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszcze-
gólnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod  Inspektora nadzoru.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy  i z one
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych mate-
ria ów do innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio prze-
warto ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i
nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem
i niezap aceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed u yciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada
wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmienia-
ny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte do robót, by y zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In-
spektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodno ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich

ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl -
dem jako ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, musz  by  spe nione nast puj ce
warunki:
Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  pro-
dukcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót,
Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu-
na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumen-
tach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytko-
wania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u yt-
kowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed

yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn      niekorzystnie
na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumenta-
cji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj -
ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwot-
nego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako  zastosowa-
nych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich elemen-
tów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie
przez Inspektora nadzoru.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te przez Wykonawc  na
asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wyko-

nawcy na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wy-
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tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez Inspektora
nadzoru, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia
jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj
projektow , ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a.  cz  ogóln  opisuj :

organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

      wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
 proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b.    cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszcze-
gólnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobie-
rania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w
celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada  i  ich  cz stotliwo  s  okre lone  w  SST,  normach  i  wytycznych.
W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy
posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych
procedury bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach doty-
cz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru na-
tychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni -
cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia-
ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasa-
dzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane
do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru b  odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które
budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulep-
szone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu            nie-
zb dnej pomocy.
Inspektor nadzoru, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , poprzez mi -
dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na
  podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój
koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru  oprze si
wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST.
Mo e równie  zleci , sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  nieza-
le nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania pró-
bek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, deklara-
cj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli
nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1i które spe niaj  wymogi SST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia dostarczona do robót

dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wy-
nikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Inspekto-
rowi nadzoru.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w
porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
dat  uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbio-
rów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

       -   dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem,
kto je  przeprowadza ,

       -     wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
       -     inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one  Inspektorowi nad-
zoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia
lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant  nie jest
jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

2. Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach    przyj tych w
kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o   jako ci  mate-
ria ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót.  Winny by   udost pnione na ka de
yczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce dokumenty:

pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
protoko y przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protoko y odbioru robót,
protoko y z narad i ustale ,
korespondencj  na budowie.

5. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na

yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii

osiowej.
Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  po-
mno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj
bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

    Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania
    robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia
 dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST B dzie  utrzymywa  to
wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez    Inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e
w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika
do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi cz ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3
dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych kom-
plet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  pro-
jektow , SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i
warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpi-
sem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawko-
wych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w warstwie cieral-
nej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nie-
znacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszo-

 warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy, szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe -
niaj ce lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), wyni-
ki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, deklaracje zgodno ci lub
certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew. PZJ, opini  technologiczn  sporz dzon  na
podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z
SST i PZJ, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom urz dze ,
geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, kopi  mapy zasadniczej
 powsta ej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

 Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wy-
konawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymaga-
nia i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz -
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cymi kosztami, koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepi-
sami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D - 00.00.00
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w SST- 00.00.00 obejmu-
je wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wyma-
ganiami bezpiecze stwa ruchu, op aty/dzier awy terenu,
przygotowanie terenu, konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i
drena u, tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu
obejmuje:
-  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,
   barier i wiate ,
-  utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami).
Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u

 i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi zmianami).



15

 ST – 01.01.01  ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW LINIOWYCH POD
 RUROCI GI W GRUNTACH KATEGORII I ÷ IV

1. WST P

1.1..Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów liniowych pod ruroci gi w gruntach kategorii I ÷ IV w ramach zada-
nia  ROZBUDOWA  SIECI  WODOCI GOWEJ MOSZNA – URSZULANOWICE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe, pomocnicze i towarzysz ce
(prace przygotowawcze) wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych zwi zanych z budow  sieci wodoci go-
wych w ramach zadania ROZBUDOWA  SIECI  WODOCI GOWEJ MOSZNA – URSZULANOWICE.

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia i poj cia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaj :
Wykop liniowy - wykop wykonywany na w skim, lecz d ugim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem jest

ugo , np. przy uk adaniu ruroci gów pod powierzchni  terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

boko  wykopu - odleg  pionowa mi dzy dnem wykopu a powierzchni  terenu
Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Grunt budowlany - cz  skorupy ziemskiej mog ca wspó dzia  z obiektem budowlanym, stanowi ca jego
element lub s ca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,
Grunt naturalny - grunt, którego szkielet powsta  w wyniku procesów geologicznych.
Grunt rodzimy - grunt powsta y w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, sedymentacja
w rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime s  zawsze gruntami naturalnymi.
Rozró nia si  nast puj ce grunty rodzime:

nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powsta y w wyniku dzia alno ci cz owieka, np. w wysypi-
skach, zwa owiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm),
którego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  (rozmakaj ) pod dzia aniem wody destylowanej i
maj  wytrzyma  na ciskanie Rc > 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spe niaj cy warunków gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazuj cy warto  wska nika plastyczno ci lp > 1%
lub wykazuj cy w stanie wysuszonym sta  kszta tu bry ek przy napr eniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar
bry ek nie mo e by  przy tym mniejszy ni  10-krotny warto  maksymalnej rednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazuj  cech  plastyczno ci.
Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spe niaj cy warunków podanych dla
gruntu spoistego.
Pod e - cz  konstrukcyjna wykopu utrzymuj ca przewód mi dzy dnem wykopu a obsypk  lub zasypk  wst pn .
W pod u wyró nia si  górn  i doln  podsypk . W przypadku u enia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno
wykopu jest doln  podsypk .
Grubo  warstwy zag szczenia - grubo  kolejnej warstwy wype nienia gruntem przed jej zag szczeniem.

boko  przykrycia - pionowa odleg  mi dzy wierzchem rury a powierzchni  terenu.
Strefa u enia przewodu - wype nienie otoczenia przewodu obejmuj ce podsypk , obsypk  i wst pn  zasypk .
Zasypka wst pna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury.
Zasypka g ówna - Wype nienie gruntem mi dzy górn  powierzchni  zasypki wst pnej a powierzchni  terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót  okre lonych w pkt.  1.4.  jest  odpowiedzialny  za  jako  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno  z
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w SST  - 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
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1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kom-
plety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili od-
bioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny
koszt.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz -
dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób bezpie-
cze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieo-
dzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen
umown .
1.6.3. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie
jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1. lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
3.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi
4. zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
5. mo liwo ci  powstania po aru.
1.6.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca ma obowi zek przestrzega  przepisy i wymagania ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca musi utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Mate-
ria y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczalne do u ytku.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopusz-
czalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót musz  mie  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednost-

, jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika
(np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania.
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od

ciwych organów administracji pa stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich u ycie spowo-
dowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.6.6. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego rodzaju
robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie
budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora  nadzoru i zainte-
resowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy  potrzebnej przy dokony-
waniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiaj cego.
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1.6.7. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca ma obowi zek stosowa  si  do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów
i gruntu, wyposa enia na i z terenu robót. Musi uzyska  on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do prze-
wozu nietypowych wagowo adunków.
1.6.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowied-
ni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa
publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej za wykonane roboty.
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako czenia
przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca b dzie utrzymywa  wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Je li
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpo-
cz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robót ziemnych
Dokumentacj  robót ziemnych stanowi :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
  w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
   przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,
-  projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
   w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
   i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
   z pó n. zmianami),
-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
-  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
    w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
   dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),
-  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania u ytych
   wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
   Nr 92, poz. 881),
-  protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada
   kontrolnych,
-  dokumentacja powykonawcza, czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji
   z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
   budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
-  Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
   i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIA Y

2.1.Rodzaje materia ów
2.2.1. Grunty - wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a pozyskiwania materia ów (pod a, obsypki) i
odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystywane w maksymalnym stop-
niu do zasypki (przy spe nieniu wymogów jako ciowych). Miejsce czasowego sk adania gruntów powinno by
zlokalizowane w obr bie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nad-
zoru.
Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi
nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunt u yty do zasypki powinien odpowiada  wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten mo e by
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz, nie powinien by  zbrylony (zamarzni ty) nie mo e zawiera
gruzu, mieci itp., co mog oby uszkodzi  przewód lub spowodowa  niew ciwe zag szczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopów - drena , ig ofiltry, cianki szczelne
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materia ów (np. drena  - s czki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, cianki szczelne - z kszta towników stalowych, z blach gi tych na zimno, ig ofiltry z rurek stalowych
lub z tworzyw sztucznych) musi by  zgodny z dokumentacj  projektow  i odpowiedni  SST.
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2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów
Pionowe obudowy cian wykopów pod ruroci gi mog  by  wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowa  systemowych sk adaj cych si  z ró nych elementów obudowy (np. p yta podstawowa,

upy, rozpory itd.).
W zale no ci od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu oblicze  statycznych naporu grun-
tu) nale y dobra  odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla okre lonej g boko ci.
Nale y ci le przestrzega  wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.

2.3. Sk adowanie materia ów
Grunt wydobywany z wykopu powinien by  sk adowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odk ad.
Elementy obudowy wykopów nale y sk ada  w taki sposób, aby nie nast pi o ich samoczynne przesuni cie.
Wszystkie rodzaje p yt uk ada  poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i
rodzajów. Wskazane jest u ycie przek adek z deseczek, które zapobiegn  porysowaniu farby w czasie podnosze-
nia pfyt

upy nale y uk ada  poziomo na przek adkach drewnianych.
Rozpory sta e, bufory, sworznie i zawleczki nale y przechowywa  w pomieszczeniu zamkni tym, oczyszczone i
zakonserwowane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci.

3. SPRZ T

3.1. Wymagania dotycz ce sprz tu  podane zosta y  w  SST – 00.00.00 „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu
na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien
by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowa-
nia.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u yt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia niegwarantuj ce zachowania warunków umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast -
puj cego sprz tu do:

odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki, a-
dowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do
hydromeehanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w SST– 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie
na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nieodpo-
wiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.Wykonawca
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dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu (materia u),
jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych
powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (mate-
ria u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci uzgodnione nie mo e by  podstaw  roszcze  Wykonawcy,
dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na
pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w SST – 00.00.00 „Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych materia-
ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu orga-

nizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wyty-
czeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc
na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na
wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopów
Wykopy mog  by  obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej cz ci.
Wykonuje si  je r cznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien by  zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o cianach pionowych
Wykopy o cianach pionowych bez obudowy mo ne wykonywa  tylko w gruntach o normalnej wilgotno ci, gdy
nie wyst puj  wody gruntowe, a teren nie jest obci ony nasypem przy kraw dziach wykopu w pasie o  szeroko-
ci równej co najmniej g boko ci wykopu H.

Dopuszczalne g boko ci wykopów o cianach pionowych w gruntach okre lonych wg PN-86/B-02480
wynosz :

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
- w pozosta ych gruntach -1,0 m.

przy równoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odp ywu wód opadowych od kraw dzi wykopu z pasa tere-
nu szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnó a pochylonej skarpy na dnie
wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien by  zgodny z okre lonym w projekcie. Wykopy powinny by  zabezpieczone przed
zalaniem wod  opadow  odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuni  górn  kraw dzi  obudowy 15 cm
ponad teren.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poni ej zwierciad a wody gruntowej obni enie poziomu wody po-
winno by  wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopów i dok adno  ich wykonania
Tablica nr 1 Minimalna szeroko  dna wykopu w zale no ci od rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód wykopu
wykonywanego r cznie nale y pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.
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Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia si  na poziomie ok. 20 cm wy szym od
rz dnej projektowej, bez wzgl du na rodzaj gruntu.
Pog bienia wykopu do rz dnej projektowanej nale y dokona  bezpo rednio przed u eniem podsypki piaskowej
lub elementów dennych ruroci gów.

5.4. Pod a
Rodzaj pod a zale y od rodzaju gruntu w wykopie i materia u uk adanego przewodu. Stosuje si  pod a natu-
ralne, tj. nienaruszony grunt sypki i pod a wzmocnione takie jak: piaskowe, wirowo-piaskowe, t uczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacj  projektow .

5.6. Zasypka wykopów
yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i obiek-

tów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo  warstwy ochronnej za-
sypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi  co najmniej 0,5 m. Materia em
zasypki w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materia  zasypki w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by
zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materia em sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rz dnej powinna by  wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu za-

szczenia gruntu wed ug projektu. W przypadku nieokre lenia wska nika zag szczenia powinien on wynosi  co
najmniej ls=1.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno ci osi gni cia
wska nika zag szczenia gruntu co najmniej ls=1,
nale y zast pi  górn  warstw  zasypki wzmocnion  podbudow  drogi. Zag szczenie gruntu u ytego do zasypki
Zag szczanie gruntu powinno by  wykonane warstwami. Ka da warstwa powinna by  zag szczona do wska nika
zag szczenia okre lonego w projekcie. Grubo  warstw nie powinna by  wi ksza ni :
a. 0,15 m przy zag szczaniu r cznym,
b. 0,30 m przy zag szczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawid owego zag szczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno ci gruntu, okre lonej w
PN-86/B-02480.
Wilgotno  zag szczanego gruntu powinna by  równa optymalnej lub powinna wynosi  co najmniej 80% jej war-
to ci. Odchylenie wska nika zag szczenia gruntu nie powinno by  wi ksze ni  2%.
Wszystkie roboty powinny by  wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotycz cymi robót
ziemnych, sieci wodoci gowych, kanalizacyjnych i ciep owniczych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.Ogólne  zasady  kontroli  jako ci   robót  podane  zosta y  w  SST  – 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót
6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
1 Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta , szablonem, at o d ugo ci 3 m i poziomic  lub

niwelatorem, w odst pach co 20 m
2 Pomiar szeroko ci dna wykopu
3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo ci skarp

7 Pomiar spadu pod nego powierzchni
wykopu

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w punk-
tach w tpliwych

6.3. Badania do odbioru
szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni ± 10 cm,
rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych,
pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochyle-
nia wyra onego tangensem k ta.
nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  ±10 cm.
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6.4. Badanie wska nika  (stopnia)  zag szczenia  gruntu  zgodne  z  norm  BN-77/8931-12
Badania wska nika zag szczenia gruntu wykonuje si  przy u yciu obj to ciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntów o uziarnieniu dgo^20 mm, a przy u yciu cylindra (pier cienia) wciskanego, dla gruntów drobnoziarni-
stych dgo^2 mm (gdzie dgg oznacza rednic  zast pcz  ziarna, poni ej której w gruncie zawarte jest           wago-
wo 90% ziaren).
Pobieranie  próbek  gruntu do badania nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-74/B-04452. S  cztery metody
pobierania próbek:
pobieranie próbek metod  wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zako czony
ostrzem tn cym jest wprowadzany w pod e statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie)
lub wibracyjnie,
obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zako czony ostrzem tn cym, przez obrót za-

bia si  w grunt i umo liwia pobranie rdzenia,
pobieranie próbek gruntu widrem r cznym lub mechanicznym,
pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych r cznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo
z wi kszych g boko ci za pomoc  specjalnie wykonanych do tego celu próbników z zastosowaniem metody
wycinania.
Wska nik zag szczenia gruntu musi by  zgodny z przyj tym w dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w SST – 00.00.00 „Wymagania ogólne"

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych
Jednostkami obmiaru s :

-  wykopy i zasypka - m3,
-  umocnienie cian wykopów - m2,
-  wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).

Obj to  gruntu mierzy si  w stanie rodzimym w zale no ci od kategorii gruntu i g boko ci wykopu oraz pozio-
mu zwierciad a wody gruntowej.
Obj to  wykopu okre lona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego d ugo ci.
W przypadku wykopów ze skarpami pod ruroci gi, przy znacznej d ugo ci oraz wyst puj cych zmiennych prze-
krojach poprzecznych (zmiana szeroko ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilo ci robót oblicza si  wtedy
oddzielnie dla ka dego odcinka mi dzy poszczególnymi zmiennymi przekrojami.
Obj to  ziemi do zasypania oblicza si  jako ró nic  obj to ci wykopu i sumy obj to ci u onej rury, obj to ci
pod a i przysypania do wysoko ci 0,5 m ponad wierzch rury.

8. ODBIOR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST – 00.00.00 „Wymagania ogólne"

8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych
Przed przyst pieniem do robót monta owych sieci sanitarnych nale y dokona  kontroli i odbioru robót
ziemnych, (zasadniczych i towarzysz cych). Kontrola ta powinna dotyczy :

zabezpieczenia terenu wokó  wykopów z wolnym pasem wzd  wykopu,
obudowy wykopu,

ta nachylenia skarp,
zabezpieczenia krzy uj cych si  z wykopem urz dze  podziemnych,
zej cia do wykopów,
pod a,
drena u,
cianki szczelnej,

ig ofiltrów.
Odbioru robót wykopowych nale y dokona  zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbiór techniczny cz ciowy
8.3.1. Przy odbiorze cz ciowym powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty:

a. pozwolenie na budow  wydane przez w ciwy terenowy organ administracji pa stwowej,
b. projekt techniczny przewodu,
c. dane geotechniczne zawieraj ce informacje dotycz ce:

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
wyników bada  gruntów, ich w ciwo ci, g boko ci przemarzania, warunków posadowienia
 i ochrony pod a gruntowego, uziarnienia warstwy wodono nej,
poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych waha  tych poziomów,
stopnia agresywno ci rodowiska gruntowo-wodnego,
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- stanu terenu okre lonego przez przyst pieniem do robót,
d. dziennik budowy,
e. dowody uzasadniaj ce zmiany i uzupe nienia wprowadzone w trakcie budowy,
f. dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów,
g. protoko y poprzednich odbiorów cz ciowych,
h. specjalne   ustalenia   u ytkownika   (zleceniodawcy)   z   wykonawc    robót, dotycz ce jako ci

prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym
Przy odbiorze technicznym cz ciowym nale y wykona  nast puj ce badania:

a. bezpiecznej odleg ci przewodu od budowli s siaduj cej - odleg  kraw dzi dna wykopu od ciany
fundamentu budowli s siaduj cej z wykopem mierzy si  z dok adno ci  do 0,1 m i porównuje z odle-

ci  w dokumentacji projektowej,
b. pod a naturalnego - bada si  przez ogl dziny zewn trzne, które polegaj  na stwierdzeniu, czy grunt

pod a jest sypki i naturalnej wilgotno ci,
c. pod a wzmocnionego - sprawdza si  przez ogl dziny zewn trzne i pomiar warstwy z dok adno ci

do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si  w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, odda-
lonych od siebie co najmniej o 30m,

d. dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si  z dok adno ci  do 0,01 m w trzech dowol-
nie wybranych miejscach odleg ych od siebie co najmniej o 30 m,

e. dopuszczalnych odchyle  spadku (ró nice rz dnych pod a). Pomiaru nale y dokona  z dok adno ci
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleg ych od siebie co najmniej o 30 m,

f. stanu deskowa  wykopów pod wzgl dem bezpiecze stwa pracy robotników,
g. nachylenia skarp w wykopach,
h. wykonania niezb dnych zej  do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej ni  co 20 m).

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru cz ciowego.

8.4.Odbiór techniczny ko cowy
8.4.1. Przy odbiorze ko cowym powinny by  przed one nast puj ce dokumenty:

a. protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
b. protokó  przeprowadzonego badania stopnia zag szczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym ko cowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy u enia przewodu, zasypka g ówna, usuni cie szalowania i za-

szczenie powinny by  zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokre lenia wska nika zag sz-
czenia powinien on wynosi  ci najmniej 1.
Stopie  zag szczenia zasypki powinien by  ustalony i sprawdzony metod  podan  w dokumentacji projektowej.
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podane w SST D – 00.00.00 Wiadomo ci ogólne"

9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót ziemnych i towarzysz cych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu
robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych.
Je eli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wyst pi konieczno  zabezpieczenia ruchu ko owego i
(lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi zwi zanych to koszty tych robót obejmu-

:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,
wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
op aty/dzier awy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
tymczasow  przebudow  urz dze  obcych,
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomi dzy zamawiaj cym  a  wykonawc   nast puje   po dokonaniu odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona
na podstawie:
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okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci wykonanych robót potwier-
dzonych przez zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót
lub kwoty rycza towe obejmuj :
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
wykonanie wykopów,
oszalowanie cian wykopów,
wykonanie pod a pod ruroci gi,
odwodnienie,
zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem. Ceny te obejmuj :
robocizn  bezpo redni ,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-
portu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, b ce podstaw  p atno ci, mog  by  obliczane jako:
Wariant 1. Ceny robót, w których uwzgl dniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, robót
towarzysz cych i robót tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.
PN-B-04452-.2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych.

 Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725:199 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

10.2.Ustawy
-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
     z pó n. zm.),
-    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
-    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

10.3-Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyj-
nej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyma-
ga , jakie powinny spe nia  natyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicz-
nych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze -
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dzien-
nika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu
i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu  funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.lnne dokumenty
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów preizolowanych - zeszyt
4 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemys owe - wydawnictwa Arkady,
Opracowanie pt. „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, u ytkowanie".
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ST - 02.01.01 ROBOTY MONTA OWE SIECI WODOCI GOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

1 WST P

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru sieci wodoci gowych przeznaczonych do przesy ania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludno ci i
innych odbiorców w ramach zadania ROZBUDOWA  SIECI  WODOCI GOWEJ MOSZNA – URSZULA-
NOWICE.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u sieci
wodoci gowych w ramach zadania ROZBUDOWA  SIECI  WODOCI GOWEJ MOSZNA – URSZULA-
NOWICE
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodoci gowych wymienionych wy ej s : wykopy, umocnienia cian
wykopów, odwodnienie na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia wysokiego poziomu wód grunto-
wych (wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a, zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodoci gowych oraz ich in-
wentaryzacj  powykonawcz .

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami przyj tymi w ze-
szycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodoci gowych" wydanych przez
Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.
Sie  wodoci gowa Uk ad po czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesy aj cych i rozprowadzaj cych wod
przeznaczon  do spo ycia przez ludzi, znajduj cych si  poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przy czu wodoci gowym.
Przewód wodoci gowy rozdzielczy, osiedlowy przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przy czy
wodoci gowych.
Przy cze wodoci gowe Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodoci gowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodoci gowych Armatura i przyrz dy pomiarowe zapewniaj ce prawid owe dzia anie i
eksploatacj  sieci wodoci gowej.
Armatura sieci wodoci gowych - w zale no ci od przeznaczenia.

armatura zaporowa - zasuwy,
armatura przeciwpo arowa - hydranty,

Studzienka    wodoci gowa;    komora    wodoci gowa    -    obiekt    na    przewodzie wodoci gowym, przeznaczo-
ny do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Po czenie elektrooporowe - po czenie mi dzy kielichem PE lub kszta tk  siod ow  zgrzewan  elektrooporowo a
rur  lub kszta tk  z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowe s  nagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchni czenia, powoduj cy stopienie przylegaj cego materia u i zgrzanie powierzchni
rury z kszta tk . Po czenie doczo owe - po czenie, które uzyskuje si  w wyniku   nagrzania przygotowanych do

czenia powierzchni przez przy enie ich do p askiej p yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nast pnie usuni cie p yty grzejnej i doci ni cie czonych ko ców.
Po czenie siod owe - po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i zewn trznej po-
wierzchni rury a  do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie usuni cie elementu grzejnego i doci ni cie

czonych powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodoci gowych, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00.00  „Wymagania
ogólne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót monta owych sieci wodoci gowych
Dokumentacj  robót monta owych sieci wodoci gowych stanowi :
-  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
   w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
   (  dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ),
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projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
 sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
 szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
 poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

ytych
 wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r
 Nr 92, poz. 881),
protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada
 kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z nanie-

sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami). Roboty nale y
wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budow-
lanych opracowanych dla   realizacji konkretnego zadania.

2.    MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano SST – 00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2

Materia y stosowane do budowy sieci wodoci gowych powinny mie :
oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm
europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli doty-
czy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk  lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn

 uznano za „regionalny wyrób budowlany".

2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1.  Rury i kszta tki z polietylenu (PE)
Rury i kszta tki z polietylenu musz  spe nia  warunki okre lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
Wymiary DN/OD rur i  kszta tek do budowy sieci wodoci gowych s  nast puj ce 110, 32  mm.
rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m,
je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie powinna
przekracza  1 m,
podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków transpor-
tu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie
tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
podczas  transportu  rury  powinny  by  zabezpieczone  przed  zmian  po enia. Platforma samochodu powinna
by  ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
2.2.2  Uzbrojenie sieci wodoci gowej
Armatura sieci wodoci gowej musi spe nia  warunki okre lone w normach PN-EN 1074-1+5 : 2002 oraz PN -
89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
2.2.3. Bloki oporowe
W ruroci gach z tworzyw sztucznych stosuje si  tradycyjne bloki oporowe betonowe wykonywane na miejscu
budowy.
W budowie ruroci gów z PE bloki oporowe wyst puj  wy cznie przy czeniu rur PE z kszta tkami z ró nych
materia ów (stal, eliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
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3.    SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu  podane  zosta y w SST - 00.00.00. „Wymagania ogólne"  pkt 3
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakcepto-
wany przez inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz spe nia
normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4.    TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w SST - 00.00.00. „Wymagania ogólne"
        pkt 4

4.2. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie  przechowywania  chroni   przed   bezpo rednim dzia aniem promieniowania

onecznego i temperatur  przekraczaj  40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem wiat a

onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli  nieprze roczyst  z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn  aby rury nie
nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na
równym pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wy-
soko  uk adania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach
winny by  sk adowane odr bnie.
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami drewnianymi.
Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci przy
pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1 ÷ 2 m.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w SST - 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u sieci wodoci gowej nale y:

dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,
wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
 wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .

5.3. Monta  ruroci gów
Monta  ruroci gów mo e odbywa  si  dwoma metodami:

monta  odcinków ruroci gów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
monta  odcinków ruroci gu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by  u one w osi  montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na ca ej
ugo ci powinny przylega  do pod a na co najmniej 50 % obwodu.

5.4. Po czenia rur i kszta tek z PE
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z PE nale y dokona  ogl dzin tych materia ów. Powierzchnie
wewn trzne i zewn trzne rur i kszta tek powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie  i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w normach PN-EN  12201 - 1
÷ 4:2004.
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5.4.1.  Po czenia zgrzewane
Po czenia zgrzewane mog  by  doczo owe lub elektrooporowe. W po czeniach zgrzewanych stosowane s :
kszta tki kielichowe zgrzewane elektrooporowe

kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj ce jeden lub wi cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciep o, w celu uzyskania po czenia zgrzewanego z bosym ko cem lub
rur  kszta tki siod owe zgrzewane elektrooporowe
kszta tki polietylenowe (PE) zawieraj ce jeden lub wi cej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do

przetworzenia energii elektrycznej w ciep o, w celu uzyskania po czenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczo owe polega na czeniu rur i kszta tek przez nagrzanie ich ko cówek do w ciwej temperatury
i doci ni cie, bez stosowania dodatkowego materia u.
Po zgrzaniu rur i kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny  wyst pi   wyp yw-
ki   stopionego   materia u   poza   obr bem   kszta tek.   Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyp ywka nie
powinna powodowa  przemieszczenia . drutu w kszta tkach (elektrooporowych) co mog oby spowodowa  zwar-
cie  podczas czenia. Na wewn trznej powierzchni rur nie powinno wyst pi  pofa dowanie.
5.4.2.Po czenia mechaniczne zaciskowe
Po czenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si  za pomoc  z czek, które zaciskane s  na ko cówkach rur. Po-

czenia te maj  zastosowanie w przewodach wodoci gowych o rednicach do 110 mm.
Po czenia rur z PE z rurami z innych materia ów wykonuje si  za pomoc  odpowiednich kszta tek ko nierzo-
wych (adapterów czo owych).
Polega to na wykonaniu odpowiedniego ko nierza na ko cu rury z PE, a nast pnie nak ada si  na t  rur  ko nierz z
eliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Ko cówka rury z PE z ko nierzem oraz uszczelk  rnusi znale  si

wewn trz z cza.
5.5. Uzbrojenie sieci wodoci gowej
Uzbrojenie sieci wodoci gowej montuje si  w studzienkach (komorach) wodoci gowych lub bezpo rednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura eliwna. W sieciach wodoci gowych z tworzyw sztucznych mo e
mie  zastosowanie tak e armatura z tworzywa sztucznego.
Tworzywo, z którego wykonano kad ub armatury z bosym ko cem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spe nia  wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armatur  nale y czy  zgodnie z wytycznymi
podanymi przez producenta.
Ogl dziny - powierzchnie wewn trzne i zewn trzne armatury powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów,
wg bie  i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  niniejszej normy.
Konstrukcja armatury powinna by  taka, aby podczas monta u, czenia jej z rur  lub innym elementem nie na-
st pi o przemieszczenie uzwoje  elektrycznych lub uszczelnie .
W czasie wykonywania robót monta owych sieci wodoci gowych nale y ci le przestrzega  instrukcji i zalece
producentów wszystkich materia ów zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w SST - 00.00.00. „Wymagania ogólne"  pkt 6

6.2. Kontrol  wykonania sieci wodoci gowej nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami okre lonymi w
zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych" pkt 6 „Kontrola i
badania przy odbiorze".
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na ocen  prawid owo ci  wykonania   po cze  zgrzewanych.
Ocen  t  nale y przeprowadzi  w oparciu o nast puj ce kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by  obustronnie mo liwie okr o ukszta towane,
powierzchnia zgrubienia powinna by  g adka,
rowek  mi dzy wyp ywkami  nie  powinien  by  zag biony  poni ej zewn trznych powierzchni czonych
elementów,
przesuni cie cianek czonych rur nie powinno przekracza  10% grubo ci cianki rury,
ca kowita  szeroko ci  wyp ywek powinna  by  wi ksza  od  zera  i   nie  powinna przekracza  warto ci
okre lonych przez producenta rur i kszta tek. Ocen  jako ci  po czenia  zgrzewanego  mo na  wykona
za  pomoc  urz dze  pomiarowych z dok adno ci  0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzyma-

ci  po cze  przewodu nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci.
Próby szczelno ci nale y wykonywa  dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na danie inwestora
lub u ytkownika nale y równie  przeprowadzi  prób  szczelno ci ca ego przewodu.
Zaleca si  przeprowadza  prób  ci nieniow  hydrauliczn  jednak e w przepadkach uzasadnionych wzgl dami
techniczno-ekonomicznymi mo na stosowa  prób  pneumatyczn .
Sposób przeprowadzania i pe ny zakres wymaga  zwi zany z próbami szczelno ci s  podane w normie PN-B
10725:1997. Niezale nie od wymaga  okre lonych w normie przed przyst pieniem do przeprowadzenia próby
szczelno ci nale y zachowa  nast puj ce warunki:
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ewentualne wymagania inwestora zwi zane z prób  powinny by  jasno okre lone w projekcie albo
w szczegó owej specyfikacji technicznej SST,
odcinki poddawane próbie szczelno ci mog  mie  d ugo ci ok. 300 rn w przypadku wykopów o cianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie z cza powinny by
odkryte oraz w pe ni widoczne i dost pne,

-  odcinek przewodu powinien by  na ca ej swojej d ugo ci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dok adnie obsypka, przewód na podporach lub w kana ach zbiorczych
 powinien mie  trwa e zamocowania wraz z umocnieniem z czy,

-  wszelkie odga zienia od przewodu powinny by  zamkni te,
-  profil przewodu powinien umo liwia  jego odpowietrzenie i odwodnienie a urz dzenia odpowietrzaj ce
   powinny by  zainstalowane w najwy szych punktach badanego odcinka,
-  nale y sprawdzi  wizualnie wszystkie badane po czenia.

W czasie przeprowadzania próby szczelno ci nale y w szczególno ci przestrzega  nast puj cych warunków:
-  przewód nie mo ne by  nas oneczniony a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej nie mo e by  ni sza

      ni  1°C,ape nianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od ni szego punktu, temperatura wody
    wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20°C,o ca kowitym nape nieniu wod
    i odpowietrzeniu przewodu nale y go pozostawi  na 20 godzin w celu ustabilizowania, o ustabilizowaniu si
    próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut sprawdza  jego poziom,
-  wynik próby szczelno ci uznaje si  za pozytywny, gdy nie nast pi  w tym czasie spadek ci nienia poni ej
   warto ci ci nienia próbnego.

7.    OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w SST - 00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SSST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s  roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich piono-
wych cian, wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót
nale y przyj  takie same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s :

wykopy i zasypka - m3,
mocnienie cian wykopów - rn2,
wykonanie pod a - m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy wodoci gowych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-
18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje si  z uwzgl dnieniem podzia u
na:

usytuowanie sieci wodoci gowej - w mie cie lub poza granicami miasta,
rodzaj wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,

boko  posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowej.

ugo  ruroci gów na odcinkach prostych mierzy si  wzd  ich osi cznie z kszta tkami w metrach wed ug ro-
dzajów rur i rednic. uki w ruroci gach mierzy si  po ich zewn trznej stronie. Armatur  tworz  okre lony w ze
oblicza si  kompletach.
W przypadku wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 wydany przez WACETOB - PZITB obmiaru robót podstawo-
wych sieci i przy czy wodoci gowych dokonuje si  w zale no ci od:

rodzaju wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,
boko ci posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu,

poziomu wody gruntowej.
ugo  ruroci gów na odcinkach prostych mierzy si  wzd  ich osi w metrach wed ug rodzajów rur i rednic.

Kszta tki oblicza si  w sztukach z podzia em na rednice.
Po czenia zgrzewane oblicza si  w sztukach z podzia em na rednice zgrzewanych elementów. Armatur  tworz
okre lony w ze  oblicza si  w kompletach.

8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 00.00.00. „Wymagania ogólne"  pkt 8.

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi
w  pkt 6.2. WTWiO sieci wodoci gowych.
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8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodów sieci wodoci gowych zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego robót.
Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych
i odbioru technicznego ko cowego po zako czeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:
-  zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w pianie osi

przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych.  Dopusz-
czalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekra-
cza  dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0,05 m,
zbadaniu prawid owo ci wykonania zgrzewów,
zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
zbadaniu przez ogl dziny zabezpiecze  przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a

        naturalnego sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj
zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny

       i rednio  ziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,
zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci przewodu, in-
wentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno ci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i armatury, jest przed ony podczas spisywania
protoko u odbioru technicznego - cz ciowego (za cznik 1), który stanowi podstaw  do decyzji o mo liwo ci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodoci gowej. Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dzien-
nika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -cz ciowego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
cz ciowym przewodu wodoci gowego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  do-
konanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumenta-
cj  powykonawcz .

8.4. Odbiór techniczny ko cowy

 Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:
zbadaniu zgodno ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacj  techniczn
zbadaniu protoko ów odbioru: próby szczelno ci, wyników bada  bakteriologicznych oraz wyników stopnia

           zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu armatury i jej dzia ania,
zbadaniu szczelno ci komór i studni wodoci gowych, szczególnie przy przej ciach ruroci gów przez ciany.

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko ami odbiorów technicznych cz cio-
wych przewodu wodoci gowego (za cznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynika-
mi bada  bakteriologicznych, wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacj  geo-
dezyjn  jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego ko cowego (za cznik 2), na pod-
stawie którego przekazuje si  inwestorowi wykonany przewód sieci wodoci gowej. Konieczne jest tak e dokona-
nie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego.
Teren po budowie przewodu wodoci gowego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze ko co-
wym z  o wiadczenia:

wykonaniu przewodu wodoci gowego zgodnie z dokumentacj  projektow  warunkami pozwolenia na
budow  i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powo anymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),
o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy
i s siaduj cej z budow  nieruchomo ci.

9.    PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST - 00.00.00. „Wymagania ogólne"  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych sieci wodoci gowych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów cz ciowych robót.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru ko cowe-
go.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót obliczona
na podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych przez
zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe sieci wodoci gowych z
tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi
przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót
wykonanie robót ziemnych
monta  ruroci gów i armatury
wykonanie prób ci nieniowych,
usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót
doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodoci gowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacj  stosownie do post pu robót
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpiecze stwa ruchu
op aty za zaj cia terenu
przygotowanie terenu
konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u
tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.3.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate
utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pó n. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków

(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geode

 zyjnej  ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
 poz. 455).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
 wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
       organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
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oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. -w sprawie ogólnych

  przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy

 podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej

 bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania

 wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj ce rozporz dzenie  w  sprawie

 dziennika  budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
 bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i
 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
 programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy
1 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodoci gowa.  Wymagania  u ytkowe  i  badania  sprawdzaj ce.

Cz   1:Wymagania ogólne
2 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania  u ytkowe i badania  sprawdzaj ce Cz

2: Armatura zaporowa
3 PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania  sprawdzaj ce. Cz

3: Armatura zwrotna
4 PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  4:

Zawory napowietrzaj co-odpowietrzaj ce
5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodoci gowa.  Wymagania u ytkowe i  badania sprawdzaj ce. Cz

5: Armatura reguluj ca
6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek

czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  1: Guma
7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek

czy rur wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termopla-
styczne

8 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody.
Polietylen (PE). Cz  1: Wymagania ogólne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody.
Polietylen (PE). Cz  2: Rury

10 . PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody.
Polietylen (PE). Cz  3: Kszta tki

11 . PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody.
Polietylen (PE). Cz  4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody.
Polietylen (PE). Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie

13 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi k-
czonego polichlorku winylu (PVC~U) do przesy ania wody. Wymagania ogólne

14. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi k-
czonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Rury

15. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi k-
czonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Kszta tki

16. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi k-
czonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Zawory i wyposa e-
nie pomocnicze

17 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi k-
czonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesy ania wody. Przydatno  do sto-
sowania w systemie

18 PN-B-10725:1997 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania
19 PN-87/B-01060 Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia
20 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
21 PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne   i

projektowanie.
22. PN-89/M-74091 Armatura przemys owa. Hydranty nadziemne na ci nienie nominalne 1 MPa.

23. PN-89/M-74092 Armatura przemys owa. Hydranty podziemne na ci nienie nominalne 1 MPa.
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24 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych.

25. PN-93/C-89218 Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
26. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod . Wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i ich cz -

ci sk adowych.

10.4.lnne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania rur PVC-U i PE - GAMRAT,
Katalog Techniczny – PIPE LIFE.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych – Polska

     Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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SST - 03.01.01 PRZEWIERTY  STEROWANE

1 WST P

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru sieci wodoci gowych przeznaczonych do przesy ania wody na cele bytowo-gospodarcze dla ludno ci i
innych odbiorców  w ramach zadania ROZBUDOWA  SIECI  WODOCI GOWEJ MOSZNA – URSZULA-
NOWICE.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z p.1.1

1.3 Zakres robót obj ty Specyfikacj Techniczn
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz ce zasad prowadzenia robót zwi -
zanych z usytuowaniem ruroci gu  u onego metod   bezwykopow  za pomoc  horyzontalnego
przewiertu sterowanego o d ugo ci 46,5 m rur PEHD 100  Ø 110 x8,3 SDR 17 PN 10

1.4      Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z w ciwymi obowi zuj cymi przepisami,
z Specyfikacj  Techniczn  ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling)
Sterowany system uk adania po agodnym uku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na po-
wierzchni wiertnicy.
K t wej cia / wyj cia (Entry / Exit Angle)
W Przewiertach Sterowanych, k t pod którym wchodz  lub wychodz  z gruntu erdzie Wiertnicze pod-
czas wykonywania przewiertu pilotowego.
Przewierty sterowane
Rura przewodowa (Produc  pip )
Ruroci g przewidziany do eksploatacji

1.4.1 .Technologia wykonania ruroci gu metod  horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Horyzontalny przewiert sterowany Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilota owego, nast pnie jego rozwierceniu do odpowiedniej rednicy i wci gni ciu zaprojektowanej rury
os onowej  i przewodowej. Sterowanie uzyskuje si  tylko podczas wykonywania przewiertu pilota owe-
go. Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej g owicy wierc cej, za pomoc  której precyzyjnie steru-
je si  odwiertem. W g owicy wierc cej umieszczona jest sonda, dzi ki której, na bie co kontroluje si  i
koordynuje tras  przewiertu. W razie wyst pienia na trasie urz dze  podziemnych czy przeszkód tereno-
wych istnieje mo liwo  omini cia ich poprzez zmian  kierunku i g boko ci wiercenia. Istotnym czyn-
nikiem warunkuj cym mo liwo  wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów:

ugo ci i rednicy ruroci gu. Dodatkowym czynnikiem s lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody
terenowe, usytuowanie s upów energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko koryta
cieków, gdzie ze wzgl du na przepisy, wynikaj ce z odpowiednich ustaw                    i rozporz dze  oraz
norm i wytycznych, niemo liwe jest wykonanie ruroci gów metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego).
Zale nie od d ugo ci i rednicy ruroci gu dobiera si  odpowiednie wiertnice.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót.

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj  Projek-
tow , SST, poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST 00.00.00
„Wymagania Ogólne”

2.0.    Materia y

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu ruroci gów zgodnie z pkt. 1.1 s  materia y budowlane któ-
re posiadaj  deklaracje zgodno ci z PN lub EN wytwórcy lub odpowiadaj  obowi zuj cym przepisom i
normom.  Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji wykonawczej oraz w tabeli w Punkt 1.3 niniejszej
SST.
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2.1      Sk adowanie materia ów
Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD
Magazynowane rury powinny by  zabezpieczone przed szkodliwymi dzia aniami promieni s onecz-
nych, tempertura nie wy sza ni  40 °C i opadami atmosferycznymi. D sze sk adowanie rur powinno
odbywa  si  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywa
uniemo liwiaj c przewietrzanie.
Rury nale y uk adaj c w pozycji le cej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o ró nych rednicach i
grubo ciach winny by  sk adowane osobno. Wykonawca jest zobowi zany uk ada  rury wed ug po-
szczególnych grup, wielko ci i gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p
do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si  wód opa-
dowych. Rury powinny by  sk adowane na równym pod u na podk adach i przek adkach drewnianych, a
wysoko  stosu nie powinna przekracza  1.5 m. Sposób sk adowania nie mo e powodowa  nacisku po-
woduj c ich deformacj . Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si  dolnej warstwy rur mo na dokona  za
pomoc  ko ków i klinów drewnianych. W  przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazy-
nowania nale y cz ci uszkodzone odci , a ko ce rur sfazowa . Kszta tki, z czki i inne materia y
(uszczelki, rodki do czyszczenia, itp.) powinny by  sk adowane w sposób uporz dkowany, z zacho-
waniem wy ej omówionych rodków ostro no ci. Sk adowane rury i elementy nie mog  by
 nara one na intensywne oddzia ywanie ciep a, rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem. Na-
le y chroni rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnie  i przed obci e-
niami punktowymi. W przypadku pó niejszego sk adowania bez opakowania fabrycznego nale y ka -
dorazowo uzale ni  ilo  warstw rur od  warunków gruntowych, miejscowych warunków prze a-
dunku bezpiecze stwa. Pod pierwsza warstw  rur powinny by  u one drewniane kantówki, aby za-
pobiec nanoszeniu b ota przez ciekaj  wod  deszczow  i przymarzaniu rur do pod a.

3.       SPRZ T

Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w ST 00.00.00 pkt. 3 „Wymagania Ogólne”
Sprz t winien gwarantowa  uzyskanie odpowiedniej jako ci robót. Dobór sprz tu budowlanego pod
wzgl dem typów i ilo ci powinien by  zgodny z opracowanym przez Wykonawc  PZJ, zaakceptowanym
przez In yniera.
Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do technologii i wa-
runków wykonywania robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.       TRANSPORT

Wymagania ogólne dotycz ce transportu materia u podano w ST 00.00.00 pkt. 4. „Wymagania Ogól-
ne”   Materia y na budow  powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu w taki sposób
aby unikn  uszkodze   oraz zgodnie z przepisami BHP.
Transport mo e odbywa  si  na zasadach okre lonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury
przewozi  w pozycji le cej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podk adach i klinach uniemo -
liwiaj cych przesuwanie  rur i kontakt z burtami. Rury powinny by  przewo one na odpowiednio
przygotowanych pojazdach oraz w sposób  fachowy za adowane i roz adowane. Rury w wi zkach
musz  by  transportowane  na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Nale y unika  jakichkolwiek
uderze . Rury s  zwykle dostarczane w 12-sto metrowych odcinkach z fabrycznie na onym czni-
kiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, naj cz ciej w formie palety rur nadaj  si  do transportu i
sk adowania. Wy adunek rur w wi zkach wymaga  u ycia podno nika wid owego z p askimi  wide -
kami lub d wigni  z belk  umo liwiaj  zaciskanie si  zawiesin na wi zce. Nie wolno stosowa  zawie-
sin z lin metalowych lub cuchów. Gdy rury za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy
wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adowaniem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne".
Z uwagi na specyficzne w ciwo ci rur PEHD nale y przy transporcie zachowywa  nast puj ce do-
datkowe wymagania:
•         przewóz rur mo e by  wykonywany wy cznie samochodami skrzyniowy
• przewóz powinno si  wykona  przy temperaturze powietrza - 5 °C do + 30°C, przy czym     powinna

 by  zachowana szczególna ostro no  przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwi kszon
krucho  tworzywa,

• na platformie samochodu rury powinny le , na podk adach drewnianych o szeroko ci
co najmniej 10 cm i grubo ci co najmniej 2.5 cm, u onych prostopadle do osi rur,
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• wysoko adunku na samochodzie nie powinna przekracza  1 m,
• rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek pod
           cuchy spinaj ce boczne ciany skrzy  samochodu,
• przy za adowaniu rur nie mo na ich rzuca  ani przetacza  po pochylni,
• przy d ugo ciach wi kszych ni  d ugo  pojazdu, wielko  zwisu rur nie mo e przekracza  1 m.
• Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w temperaturze bliskiej 00C i ni szej z uwagi na
• krucho  rur
•  w tych temperaturach. Kszta tki ( uki) nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach

z zachowaniem  ostro no ci jak dla rur .

5.       WYKONANIE ROBÓT

Ogólne  zasady wykonania  podano  w   ST  00.00.00  pkt. 5. „Wymagania Ogólne”  Wykonawca
powinien przedstawi  Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram robót uwzgl dniaj cy
wszystkie warunki, w jakich b  prowadzone roboty zwi zane z u eniem ruroci gu bezwykopow
metod  przewiertu sterowanego. Odcinki ruroci gów t ocznych wyznaczone do wykonanie metod  prze-
wiertu horyzontalnego wskazane zosta y na profilach pod nych oraz w szczegó owych tabelarycz-
nych przedmiarach robót .
Na ca ej d ugo ci ruroci g ma by  jednolity, wykonany z rur trójwarstwowych. W wyznaczonych
odcinkach przewiert nale y wykona  rur  przewodow , która docelowo b dzie prowadzi cieki. W
oznaczonych miejscach na profilu przewiert nale y wykona  rurami ochronnymi wi kszej rednicy
wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu przewiertu przez t  rur  nale y
przeci gn  w ciw  rur  przewodow . Istotnym czynnikiem warunkuj cym mo liwo  wykona-
nia przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: d ugo ci i rednicy ruroci gu. Do-
datkowym czynnikiem s  lokalne warunki geologiczne. Na podstawie ustalonej d ugo ci wykony-
wanego przewiertu i znanej rednicy ruroci gu nale y dobra  odpowiednie wiertnice. W rozpatry-
wanym przypadku nale y zastosowa  wiertnice ma e - wykorzystywane do uk adania ruroci gów na
dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikn  naruszenia na
ca ej d ugo ci jezdni i uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo wa  zalet  jest krótki czas realizacji
przewiertu. Punkt wej cia i wyj cia, promienie krzywizn oraz k ty wej cia i wyj cia dostosowane do
rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. K t wej cia, tj. k t pod którym wprowadzana jest w
grunt g owica wierc ca, znajduje si  zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielko  k ta
zale y od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.
Przy projektowaniu przyj to k t równy 30% (15°) dla uproszczenia oblicze  przyjmuje si  1 °=
2%. co mo na uzyska  niezale nie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy
zale y od zaprojektowanego punktu wej cia oraz, co czasami jest spraw  zasadnicz , g boko ci
posadowienia rury. Nale y uwa , by promie  krzywizny przewiertu nie by  mniejszy od dopusz-
czalnego promienia gi cia erdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promie  gi -
cia erdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie erdzi na jej
ca kowitej d ugo ci nie mo e przekracza  - w zale no ci od rednicy erdzi - od 6% do 11%. W za-
le no ci od klasy wiertnicy stosuje si erdzie d ugo ci 1,50 – 2,00 m dla wiertnic ma ych, 3,00 – 3,50
m. Maj c zadan  g boko , k t wej cia oraz dopuszczalne odchylenie erdzi obliczamy odleg , w
jakiej nale y ustawi  wiertnic . Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o d ugo ci od 4 m
do 10 m w osi przewiertu i szeroko ci 2 - 4 m w zale no ci od klasy wiertnicy. K t wyj cia utrzy-
mywany jest z regu y w zakresie 20-30%, aby u atwi  pó niejsze wprowadzanie rury podczas
przeci gania. Dla rur stalowych k t ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyj cia nale y prze-
widzie  miejsce sk adowania rury. Przed rozwiercaniem nale y rur  zgrza  lub zespawa  tak, aby
przeci ga  jeden odcinek   w ca ci. Nie mo na robi  przerw podczas przeci gania,  szczegól-
nie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. Lokalizacja przewiertu umo liwia miejsce od
strony wyj cia, gdzie b dzie mo na i ca y odcinek rury przygotowa  do wci gania. O ile wi kszo
wiertnic jest na podwoziu g sienicowym i nie potrzebuje adnych dróg, o tyle zestawy do przygo-
towywania i przechowywania p uczki montowane s  przewa nie na przyczepach ci arowych i
wymagaj  przygotowania odpowiednich dojazdów.
Korzystne jest, szczególnie dla wi kszych przewiertów, zlokalizowanie najbli szego punktu czerpania
wody niezb dnej do przygotowania p uczki.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Badanie  materia ów  u ytych   do  budowy  wodoci gu  przeprowadzi   na  podstawie  atestów  producen-
tów,  porównania ich cech z normami przedmiotowymi, ogl dziny zewn trzne. Kontrola jako ci robót
winna  obejmowa  nast puj ce badania:
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• rz dnych u enia ruroci gu
• przeprowadzenie próby szczelno ci przewodu,
• jako ci u ytych materia ów.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie
rzeczywistych ilo ci  wbudowanych materia ów. Jednostk  obmiarow  jest metr (m) wykonanego
przewiertu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegaj  odbiorowi wg ST 00.00.00 pkt. 8. „Wymagania Ogólne” .
Roboty uznaje si  za wykonane prawid owo, zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacj
Techniczn  je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki
pozytywne.  W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wy-
konania robót poprawko wych  na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWY P ATNO CI
Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne” Cena jednostki obmiarowej
obejmuje

      •     prace pomiarowe i przygotowawcze
• zakup i dostaw  materia u;
• enie ruroci gu metod  przewiertu sterowanego;
• wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów , bada  i sprawdze
•

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1    Normy:

PN-B-06712     Kruszywa mineralne.
PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy

odbiorze.
PN-72/B-8971-05     Wodoci gi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów kanalizacyjnych.
PN-93/C-89218      Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-87/B-01700      Sie  kanalizacyjna zewn trzna. Obiekty i element wyposa enia.

    Terminologia.
PN-84/B-10735     Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.
BN-77/8971-07 Rury ci nieniowe o przekroju ko o
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