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S 00.00.00 Wymagania Ogólne

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna S 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi  się  do wymagań
wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania   
i odbioru Robót, które zostaną wykonane  dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Ławy gm. Rzekuń”.  

Przedmiot i zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  zamierzenia  jest  budowa  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  wraz  
z przepompowniami  ścieków  i  kanałami  tłocznymi  na zadaniu:  „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń”.  

Zakres robót budowlanych (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień)

• Przygotowanie terenu pod budowę                                         (45100000-8)
• Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                       

i roboty ziemne                                                                        (45111200-0)
• Kanalizacja sanitarna                                                              (45231300-8)
• Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania          (45233222-1)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  
i  Kontraktowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i  wykonaniu  Robót  opisanych
 w podpunkcie 1.1.
Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  sprawdzenie,  czy  określony  w  Dokumentacji
Technicznej,  Kosztorysie  Inwestorskim  oraz  Przedmiarze  Robót  zakres  robót  jest
kompletny  i  pozwala  wykonać  roboty  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00.00 Wymagania ogólne
S 00.00.01    Zaplecze wykonawcy
S 01.01.01    Wytyczenie budowli i punktów wysokościowych
S 01.01.03    Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, budowli
S 02.00.00 Roboty ziemne w gruntach I–IV kategorii

 – Wykopy/zasypy                                                           (45111200-0)
S 03.00.00 Kanalizacja sanitarna                                                     (45231300-8)
S 04.00.00     Renowacja rowów                                                   
S 05.00.01     Wykonywanie chodników z kostki wibroprasowanej (45233222-1)
S 05.00.02     Nawierzchnie z płyt lotniskowych 
                                                                                                      

1.3.2.  W  różnych  miejscach  Specyfikacji  Technicznych  podane  są  odnośniki  do
stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane
jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami 
i  Specyfikacjami,  w  których  są  wymienione.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie
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zaznajomi  się  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie
wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, 
o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty  należy  wykonywać  w bezpieczny sposób,  ściśle  w  zgodzie  obowiązującymi
regulacjami,  normami,  standardami  i  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  polskich  norm,  dopuszczalne  jest
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii  Europejskiej  w zakresie przyjętym przez
polskie prawodawstwo.

1.4 Określenia podstawowe

Użyte  w  Specyfikacji  Technicznej  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć
 w każdym przypadku następująco:
Dziennik  Budowy –  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt,  
z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie
wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor  Nadzoru -  osoba  wyznaczona  przez  stronę  Zamawiającą,  która  jest
odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową,
Rejestr  Obmiarów  –  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  rejestr  
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez menadżera Projektu.
Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową
materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadżera Projektu. 
Objazd  tymczasowy  –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  Robót
 z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  
z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  Robót
budowlanych.
Podłoże  –  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  kanalizacją  do  głębokości
przemarzania.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektorem Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej.
Przedsięwzięcie  budowlane  –  kompleksowa  realizacja  nowej  sieci  kanalizacyjnej,
wodociągowej lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów technicznych, przebiegu
sieci w planie i przekroju podłużnym) istniejących sieci.
Przeszkoda  naturalna  –  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp.
Dokumentacja  Projektowa  (Rysunki) –  Dokumentacja  załączona  do  Dokumentacji
Przetargowej zawiera opis i   rysunki.  Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej
pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót.
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Rekultywacja  – Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Nawierzchnia  – warstwa lub zespół  warstw służących do przejmowania i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniającym dogodne warunki dla ruchu.
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Przedmiar  Robót/Wykaz  cen  –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  
w kolejności technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu Robót związanych
z  budową,  modernizacją,  utrzymaniem  oraz  ochroną  kanalizacji,  wodociągu  lub  jej
elementu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów
głównych,  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze  Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za  ochronę przekazanych  mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione  dokumenty:
      
      - projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej 
      - specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót
      - przedmiary robót
      - badania geotechniczne gruntu

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach 
             Przetargowych:

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym umową, zamieszczono:
- przedmiary robót,
- specyfikacje techniczne,
- opisy techniczne,
- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
             przyznaniu mu Kontraktu. 

Wykonawca  po przyznaniu  Kontraktu  otrzyma  od Zamawiającego dwa egzemplarze
kompletnej Dokumentacji Projektowej.

1.5.2.3.  Wykaz  Dokumentacji  Projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  we  własnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowej.
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Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację:
                                    
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót    
4. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym 
    planie sytuacyjno-wysokościowym
6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie 
    pozwolenia na użytkowanie.        

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Inwestora   Wykonawcy  stanowią  część  Umowy  (Kontraktu),  
a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu).
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy  materiały  lub  Roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty  rozebrane  i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym
ruchem zaktualizowany  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  Robót  w  okresie
trwania budowy.  W zależności  od potrzeb i  postępu Robót projekt organizacji  ruchu
powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco.  W czasie  wykonywania
Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła
ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i
pieszych.
Koszt  wykonania  i  utrzymania  dojść  do budynków i  dróg objazdowych  nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść
będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w Cenę Umowną (Kontraktową).
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać:  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody
społeczności i innych.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
(α) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
(β) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do

przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół  Terenu
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

(I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi

(II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
(III) możliwością powstania pożaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

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

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

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

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i  zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  Cenie  Przetargowej
(Kontraktowej).

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia
Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru.  Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby urządzenia i  sieci lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później  niż  w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać
mają  materiały,  wyposażenie,  sprzęt  i  inne  dostarczone  towary,  oraz  wykonane  i
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów,  o  ile  w  Kontrakcie  nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego  sprawdzenia  i
pisemnego zatwierdzenia  przez Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy powołanymi
normami,  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez
Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektora  Nadzoru,  co  najmniej  na  28  dni  przed  datę
oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  Inspektora  Nadzoru.  W
przypadku,  kiedy  Inspektor  Nadzoru  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie
zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,  Wykonawca
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych
materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

___________________________________________________________________________
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str.10
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów  i  miejsc  pozyskania  piasku
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu Robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną
zachowane następujące warunki:
Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części
wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji
Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione
 z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  
i  niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do Robót i  były dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  
w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem  Budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewiduje  możliwość  wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych  Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym,  jeśli  będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  
z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie on  zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  dla  Inspektora  Nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt,  po akceptacji  Inspektora Nadzoru, nie może być później  zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  Kontraktu,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do Robót.

4.TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  obciążeń  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  
z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym (Umową) Kontraktem.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  
z  zasadami  określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,  ST i  wskazaniami  Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym (Umową )Kontraktem.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  (Umową)
Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich
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zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami  ST,  PZJ,  projektem organizacji
Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie
 i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę
na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i  elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  (Umowie)
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót,
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres czynności Wykonawcy .

Zakres czynności obejmuje:

-  przeprowadzenie  wszelkich  niezbędnych  badań,  pomiarów  i  analiz,  które  są

niezbędne dla realizacji przedmiotu Oferty,

- zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej,

- niezbędne wyburzenia istniejących konstrukcji budowlanych,

- rozbiórka i usunięcie istniejących rurociągów i urządzeń pomocniczych, instalacji

elektrycznych i sanitarnych w koniecznym zakresie,

- dostawę urządzeń, zabezpieczenie i składowanie dostaw na placu budowy,

- zabezpieczenie  BHP na placu budowy, niezbędne przekładki istniejących sieci i

instalacji wynikające z kolizji,

- prace przygotowawcze,

- wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowej,

-  naprawa  elementów  uszkodzonych  w  czasie  budowy,  w  tym  dróg,  placów

 i innych elementów,

-  rozmontowanie  lub  wyburzanie  innych  elementów  wskazanych  przez

Zamawiającego i niezbędnego do wykonania Oferty,

- testy, odbiory i rozruch próbny i ostateczny,

- dokumentację powykonawczą i dokumenty odbiorowe,

 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,

       - wszelkie inne usługi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbędne dla

   wykonania Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu,
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5.3. Harmonogram budowy.

Wykonawca  przedstawi  szczegółowy  harmonogram  realizacji  zamówienia

 z podaniem głównych czynności i punktów węzłowych:

- podpisanie umowy,

- organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

- prace montażowe,

- prace budowlane,

- dostawa wyposażenia,

- prace montażowe i instalacyjne,

- próby i odbiory,

- rozruch eksploatacyjny,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- przekazanie obiektów Zamawiającemu.

   5.4. Bezpieczeństwo na placu budowy.

   Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas czasu budowy

oraz prób i odbiorów

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

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

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
• bhp,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania
poszczególnych elementów Robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić
prowadzenie badań),
• sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków

___________________________________________________________________________
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str.14
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji do  Inspektora Nadzoru.

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
• wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych  na budowie  z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania
 i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania
 i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  prób  szczelności  itp.)
prowadzonych  podczas  dostaw materiałów,  wbudowywania  i  wykonywania
poszczególnych elementów Robót,
• sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

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

6.3.Pobieranie próbek

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

6.4.Badania i pomiary

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

6.5.Raporty z badań

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

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

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

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,  deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z:
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Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie
ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1.  
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona  do  Robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę dla Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej   i  gospodarczej  strony
budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i  opatrzone datą i  podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości

 i harmonogramów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót

podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  
z warunkami klimatycznymi,

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

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma uprawnień  do  wydawania
poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące
dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły z narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
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 będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze
Robót/Wykazie  Cen  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
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Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  
 w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane
 w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego
wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inspektora
Nadzoru .
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  
o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST
 i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego  Robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy Robót

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją
Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i  ST z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na cechy
eksploatacyjne  obiektu i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  
w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót  jest  protokół
odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
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dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Kontraktu  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne).
3. Receptury i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie

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

ST i ew. PZJ.
7. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

 i  pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  wykonanych  zgodnie  z  ST
 i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  
z  usunięciem wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
 z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Przedmiarowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.

           Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na Teren Budowy.
Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami.
Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

S 00.00.00

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  Warunków   (Umowy)  Kontraktu  i  Wymagań
Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  i  odpowiednimi

instytucjami  Projektu  Organizacji  Ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i  oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.

(c) Opłaty/dzierżawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu.
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1]       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 
poz. 177 ).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 
414).

[3] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)
[4] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 

1995r).
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 

30, póz. 163 z późniejszymi zmianami). 
[6] Warunki Ogólne.
[7] Warunki Szczególne.
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S 00.00.01 ZAPLECZE  WYKONAWCY

1. WSTĘP

1.1 Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów
składowych  oraz  dróg dojazdowych  i  wewnętrznych  potrzebnych  do realizacji
wymienionych Robót.

2. PODSTAWA PŁATNOŚCI

2.1 Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  wszystkich
niezbędnych  urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,
placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.

2.2 Utrzymanie  Zaplecza Wykonawcy obejmuje  wszystkie  koszty eksploatacyjne
związane  z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

2.3 Likwidacja  Zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszystkich  urządzeń,
instalacji,  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,  placów  zabezpieczeń,
oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  ( 45100000-8)

S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczące wytyczenia trasy i punktów wysokościowych  są przedmiotem tej
części Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Ławy gm. Rzekuń”

UWAGA:
Inne  materiały  i  urządzenia  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które
zostały wymienione w Specyfikacji  Technicznej,  Przedmiarach Robót lub
Dokumentacji  Projektowej  mogą  zostać  wykorzystane  przy  prowadzeniu
przedsięwzięcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja  Techniczna  ST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy
 i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w ptk.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Warunki  zawarte  w tej  części  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą wytyczenia budowli  
i punktów wysokościowych systemu sanitarnego oraz położenia budowli.

1.3.1. Tyczenie budowli i punktów wysokościowych

W zakres robót dotyczących wytyczenia budowli i punktów wysokościowych wchodzi::
kontrola poziomego i pionowego oznakowania głównych punktów budowli,  punkty
wysokościowe,
oznakowanie dodatkowych punktów wysokościowych ( repery pomocnicze),
docelowe ustawienie punktów geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oraz oznakowanie w sposób stały umożliwiający ich odszukanie. 

1.4. Definicje
1.4.1 Główne punkty ; punkty przecięcia (PP), punkty kierunkowe, punkty  obrysu
1.4.2 Reper trwały  znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej  o wyznaczonej 
wysokości n.p.m.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne
wymagania dotyczące robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiały  używane  przy  wytyczaniu  budowli  oraz  punktów wysokościowych  zgodnie
 z ST:

drewniane tyczki z gwoździem lub prętem 
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betonowe słupki lub rurki metalowe długości ok. 5m 

Drewniane  tyczki  usytuowane  poza  terenem  objętym  robotami  ziemnymi  
w sąsiedztwie punktów tyczeniowych obrysu budowli o średnicy 15-20cm i długości 1,5-
1,7m.  Do  stabilizacji  pozostałych  punktów  należy  używać  drewnianych  palików
 o  średnicy  0,05-0,08m  i  długości  0,3m.  Dla  punktów  tyczonych  na  nawierzchni
drogowej należy używać stalowych kolcy (gwoździ) o średnicy 5mm i długości 0,04-
0,05m. Paliki świadków powinny mieć długość 0,5m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  opisane  są  w  ST  S  00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Następujący  sprzęt  powinien  być  wykorzystywany  do  wytyczania  budowli  i  punktów
wysokościowych:

- teodolity i tachometry
- niwelatory
- dalmierze
- pręty
- łaty
- taśmy stalowe oraz szpilki.

Sprzęt  używany do tyczenia  budowli  i  punktów wysokościowych  powinien zapewnić
wymaganą dokładność pomiaru. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania  dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt  i  materiały  stosowane  do  tyczenia  trasy  mogą  być  przewożone  dowolnymi
środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymaganie dotyczące wykonania robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  opisane  są  w  ST  S  00.00.00
“Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady prowadzenia robót 

Podstawy  do  wytyczenia  obiektów  określone  są  w  Dokumentacji  Projektowej
 I Dokumentacji Prawnej.
Wykonawca  powinien  zamocować  stałe  repery,  a  w  przypadku  nieodpowiedniej  ich
jakości wymienić na tymczasowe o rzędnych sprawdzonych przez służby geodezyjne. 
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Roboty pomiarowe powinny być  prowadzone zgodnie z obowiązującymi  instrukcjami
GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii).
Roboty  pomiarowe  będą  prowadzone  przez  osoby  posiadające  odpowiednie
kwalifikacje  oraz  uprawnienia.  Wykonawca  poniesie  wszelką  odpowiedzialność  za
konsekwencje  wynikające  z  odchyleń  w  prowadzonych  pracach  w  stosunku  do
Dokumentacji  Projektowej,  ST  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian  podanych  
z wyprzedzeniem przez nadzorującego Inspektora Nadzoru .
Wykonawca  powinien  sprawdzić, czy  dane  wysokościowe  (niwelacji)  podane
w  Dokumentacji  Projektowej,  są  zgodne  z  rzeczywistymi  danymi  w  terenie.  
W  przypadku  wystąpienia  znaczących  różnic,  Wykonawca  powinien  poinformować
o nich Zleceniodawcę. Nie należy zmieniać rzeźby terenu, na którym występują różnice
bez  decyzji  Inspektora  Nadzoru.  Wszelkie  dodatkowe  prace  wynikające
 z różnic pomiędzy Dokumentacją Projektową a istniejącym stanem, zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, przeprowadzone będą na koszt Zleceniodawcy.
W  przypadku  nie  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  koszty  związane  
z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.  
Wykonawca nie może rozpocząć żadnych robót  w oparciu o przeprowadzone przez
siebie pomiary bez wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych 
i  ich  oznaczeń  na  czas  prowadzenia  robót.  W  przypadku  uszkodzenia  przez
Wykonawcę niezbędnych do kontynuacji  pracy oznaczeń pomiarowych,  wykonanych
przez Zleceniodawcę, świadomie bądź w wyniku zaniedbań, zostaną one naprawione
na koszt Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie wszystkich innych robót pomiarowych
niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac.

5.3. Kontrola wytyczenia  i punktów wysokościowych

Tyczone  trasy  wodociągu,  kanałów  i  przyłączy  oraz  inne  główne  punkty  zostaną
oznaczone w sposób stały przy użyciu drewnianych tyczek lub stalowych prętów, oraz
powiązane z dodatkowymi punktami umieszczonymi poza terenem objętym robotami
ziemnymi. 
Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokościowe (repery).
Repery robocze zostaną wyznaczone poza zakresem prac związanych z oznaczeniem
budowli i obiektów towarzyszących. Należy wykorzystać punkty oznaczone na trwałych
istniejących  konstrukcjach budowlanych  w pobliżu budowli.  Należy wyznaczyć  jeden
reper roboczy dla przedmiotowego zadania. 
Dane  wysokościowe  reperów  powinny  zostać  określone  z  dokładnością  do  0,5cm
metodą niwelacji podwójnej.
Repery robocze powinny mieć dodatkowe oznaczenia, wyraźną i jednoznaczną nazwę
reperu oraz jego dane wysokościowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  opisane  są  w  Specyfikacji
Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót pomiarowych 

Kontrola  jakości  robót  pomiarowych  dotyczących  tyczenia  obrysu  budowli  i  reperów
powinna  być  prowadzona  w  oparciu  o  ogólne  zasady  określone  w  instrukcji  
i przewodniku GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4. 

___________________________________________________________________________
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str.26
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane są w Specyfikacji Technicznej S
00.00.00 “Wymagania ogólne”pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 „wymagania
ogólne” ptk.8.

9. STOSOWANE UREGULOWANIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych,
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK - 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGiK - 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK - 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. - 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,GUGiK - 1983,
Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne,GUGiK - 1983.
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S 01.01.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG,    
                        OGRODZEŃ, BUDOWLI

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z rozbiórką  elementów
   dróg, ogrodzeń stanowią przedmiot tej części Specyfikacji   Technicznej zadania: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń”

UWAGA:
Inne  materiały  i  urządzenia  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które
zostały wymienione w Specyfikacji  Technicznej,  Przedmiarach Robót lub
Dokumentacji  Projektowej  mogą  zostać  wykorzystane  przy  prowadzeniu
przedsięwzięcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Uregulowania zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wszystkich robót 
związanych z rozbiórką:

− warstw nawierzchni 
− obrzeży, krawędzi oraz oporów
− kanałów ściekowych 
− chodników

1.4. Definicje

Definicje  występujące  w  tej  części  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne
 z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  polskimi  i  definicjami  stosowanymi
 w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej

S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość prowadzonych prac oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Nie dotyczy.
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt .3. 

3.2. Sprzęt stosowany do prowadzenia prac

Następujący sprzęt należy stosować do prac związanych z rozbiórką elementów dróg,:
− spychacze
− ładowarki
− ciężarówki
− zrywarki
− młoty pneumatyczne
− piły mechaniczne
− koparki
− żurawie samochodowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania  dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Transport materiałów z rozbiórki  odbywać się może przy użyciu dowolnych środków
transportu.  Materiały  z  rozbiórki  zostaną  wywiezione  w  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego .
 
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 
“Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Prowadzenie robot rozbiórkowych  

Jako rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń należy rozumieć usunięcie z Placu Budowy
wszystkich elementów wymienionych w ptk.1.3 zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST  lub  wskazanych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Roboty  rozbiórkowe  mogą  być
prowadzone mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora
Nadzoru. 
Wszystkie elementy nadające się do ponownego użycia należy usuwać w sposób nie
powodujący  niepotrzebnych  zniszczeń.  Wykonawca  powinien  przetransportować
odzyskane elementy, które nie stały się jego własnością do miejsca określonego przez
Inspektora Nadzoru. Jeżeli zgodnie z ST Wykonawca przejmuje na własność materiały i
elementy winien usunąć je z Placu Budowy.
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Wykopy powstałe na skutek usunięcia elementów dróg i ogrodzeń w miejscach, gdzie
będą wykonywane wykopy sanitarne należy czasowo zabezpieczyć, szczególnie przed
gromadzeniem się w nich wód opadowych.Wykopy w miejscach, gdzie nie przewidziano
dalszych  robót  ziemnych  należy  zasypać  warstwami  gruntu  do  poziomu  terenu  i
utwardzić zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST S 02.00.00 “Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót opisane są w ST S 00.00.00 pkt.6.
 

6.2. Kontrola prowadzenia robot rozbiórkowych

Kontrola  jakości  robot  rozbiórkowych  oparta  jest  na  wizualnym  sprawdzeniu,  czy
rozbiórka  jest  kompletna  oraz  ocenie  rozmiarów  zniszczeń,  jakim  uległy  elementy
nadające się do ponownego wykorzystania. Utwardzenie gruntu wypełniającego otwory
po usuniętych elementach musi odpowiadać wymaganiom wyszczególnionym w ST S
02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. ODBIÓR 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogólne”pkt.8. 

8. STOSOWANE UREGULOWANIA 

8.1. Normy

1) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
                                           Wspólne wymagania i badania
2) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3) PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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S 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT.I-IV
                                     wykopy/zasypy ( 45111200-0)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  wykopów  w  gruntach  kat.  I-IV  oraz  ich
zasypaniem.  Zadanie:  Budowa kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości  Ławy gm.
Rzekuń”

UWAGA:
Inne  materiały  i  urządzenia  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które
zostały wymienione w Specyfikacji  Technicznej,  Przedmiarach Robót lub
Dokumentacji  Projektowej  mogą  zostać  wykorzystane  przy  prowadzeniu
przedsięwzięcia.

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja  Techniczna  ST  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy
 i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Wymagania  wyszczególnione  w  tej  części  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót
ziemnych dla kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
(kategorii I-IV) i ich zasypanie po zakończeniu robót .

1.4. Definicje 

1. 4. 1. Wykopy wąskoprzetrzenne  – wykopy o szerokości 0.8-2.5 m o pionowych
ścianach. 
1.  4.  2.  Wykopy  szerokoprzestrzenne  –  wykopy  o  głębokości  do  4  m,  których
powierzchnia jest dostosowywana do potrzeb rozwiązań projektowych. 
1.  4.  3.  Głębokość  wykopu  –różnica  pomiędzy  rzędną  terenu  i  rzędną  wykopu,
mierzona w osiach wykopu. 
1. 4. 4. Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1 m. 
1. 4. 5. Wykop średni – wykop o głębokości 1-3m. 
1. 4. 6. Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3m. 
1. 4. 7. Składowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego
do zasypania wykopów, usytuowane na Placu Budowy. 
1.4.8.  Składowisko  poza  Placem  Budowy -  miejsce  gromadzenia  gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopów, usytuowane poza Placem Budowy .
1. 4. 9. Zwałka – miejsce gromadzenia gruntu, który nie zostanie wykorzystany. 
1.4.10.  Zasypanie  wykopu  – zasypanie wykopu po zakończeniu Budowy systemu
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostałych sieci i urządzeń. 
1.4.11. Pozostałe definicje podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami polskimi
i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
Podstawowe kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.1 

2. MATERIAŁY ( GRUNTY) 

Podział  gruntów  i  pozostałych  materiałów  na  kategorie  ze  względu  na  trudność
prowadzenia  w  nich  wykopów  podano  w  ST  S  00.00.00,  tabela  1  określa  średnią
wartość gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz luźnym
po wykonaniu wykopu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne
“pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do robot ziemnych 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim
potencjałem do prowadzenia robót: 

− wykopy w gruntach: koparki, ładowarki itp.,
− jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiału :                 

spychacze, urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania wykopów itp.,
− sprzęt do zagęszczania: ubijaki,  wibratory powierzchniowe, itp. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania  dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00  
          “Wymagania ogólne” pkt .5.

5.1.2. Wykopy należy wykonywać jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopów
(ręczne  bądź  mechaniczne)  należy  dostosować  do  głębokości  wykopu,  danych
geotechnicznych,  wymagań  instytucji  koordynującej   oraz  posiadanego  sprzętu
mechanicznego. 

5.1.3. W miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy 
prowadzić ręcznie.
 
5.1.4. Wykopy szerokoprzestrzenne prowadzić mechanicznie 

5.1.5. Sposób wykonywania spadków powinien zapewnić ich trwałość na cały czas 
trwania robot
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5.1.6. Odwodnienie wykopu należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową lub
inną metodą uzgodnioną z Inspektora Nadzoru,  jeżeli  warunki  wodne zdecydowanie
odbiegają od założonych w dokumentacji.

5.1.7. Grunty  pozyskane  z  wykopu  w  ilości  przewidzianej  do  ponownego  zużycia
(zasypka  wykopów)  należy  gromadzić  wzdłuż  wykopu  lub  na  tymczasowych
zwałowiskach w zależności od zagospodarowania terenu.
 
5.1.8. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca
zobowiązany  jest  potraktować  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  27.04.2001  
„O odpadach”, tj potraktować ziemię z wykopów jako odpad, określić kategorię odpadu
lub  rodzaj  odpadów  niebezpiecznych,  po  czym  przekazać  odpady  posiadaczowi
odpadów,  który  ma  zezwolenie  właściwego  organu  na  prowadzenie  działalności  
w zakresie gospodarowania tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru – (na zwałkę –
odległość 5km).

5.1.9. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją poszczególnych zadań. 
 
5.1.10. Wykopy należy zasypać po wykonaniu  konstrukcji, bez odpadków budowlanych
i zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami.

5.1.11. Równocześnie z zasypywaniem wykopów usuwać stopniowo wzmocnienia. 

5.1.12. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach pogodowych.
 
5.1.13. Po  zakończeniu  zasypki  wykopów  należy  przywrócić  teren  do  pierwotnego
stanu.  

5.1.14 Wykonawca  ma  obowiązek  przed  przystąpieniem  do  robót  wykonać  analizę
gruntu celem potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową

5.2. Wytyczne dotyczące zagęszczania 

Wskaźnik zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien być mniejszy niż 
 Is = 0.98.

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia  wykonywania  wykopów powinna umożliwiać  prowadzenie  prawidłowego
odwodnienia wykopu w całym okresie trwania robot ziemnych. 
Podczas  robot  ziemnych  Wykonawca  powinien  utrzymywać  prawidłowy  spadek
umożliwiający szybki odpływ wody z wykopu. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę
możliwość  wpływu  kolejności  i  sposobu  wykonywania  wykopów  oraz  terminów
prowadzenia  innych  robót  na  przestrzeganie  wymagań  dotyczących  odwodnienia
wykopów podczas robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt 6.
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6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych 

Kontrola  prowadzenie  wykopów  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną
uwagę należy zwrócić na: 

a) zapewnienie stabilności ścian,
b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu, 
c) dokładność wykonywania wykopów, 
d) zagęszczanie zasypki wykopów. 

6.2.1. Kontrola odwodnienia 

Kontrola  odwodnienia  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji
opisanymi w pkt 5 i zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych ,
- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych (nasiąkań). 

6. 2. 2. Kontrola jakości prowadzenia robot 
Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robot określone są w pkt 6. 

6.3. Testy dotyczące odbioru robot ziemnych 

6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów 
1. Pomiar szerokości dna: 
Pomiar taśmą, szablonem w odległości, co 200 m w linii prostej, co 50 m w miejscach
wątpliwych. 
2. Pomiar pochylenia dna: 
Pomiar rzędnych niwelatorem w odległości, co 200m i w miejscach wątpliwych. 
3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu: 
Współczynnik zagęszczenia powinien zostać określony dla każdej układanej warstwy.

6.3.2. Szerokość dna 
Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.3. Pochylenie dna 
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie
może różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  -3 cm lub + 1 cm. 

6.3.4. Zagęszczenie gruntu
Współczynnik  zagęszczenia  określony  zgodnie  z  BN-77  /  8931-12  powinien
odpowiadać współczynnikowi obowiązującemu dla danej kategorii ruchu. 

6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu w dnie od ustalonej  w planie osi

    wykopu nie powinno wynosić więcej niż 0,05 m,
- odchylenie wymiarów w planie  nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekraczać 5 cm,
- odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie  

     nie powinno przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu
     spadku) oraz +10% % projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku).
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7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot określone są w ST S 00.00.00 pkt .8. 

8. STOSOWANE UREGULOWANIA

8.1. Normy

1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach”
4.)Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w ST S-00.00.00 pkt  10. 
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S 03 00.00 Kanalizacja sanitarna   ( 45231300-8)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia
i  odbioru  robót  związanych  z  budową  kanalizacji  sanitarnej  na  zadaniu:  „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń”

UWAGA:
Inne  materiały  i  urządzenia  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które
zostały wymienione w Specyfikacji  Technicznej,  Przedmiarach Robót lub
Dokumentacji  Projektowej  mogą  zostać  wykorzystane  przy  prowadzeniu
przedsięwzięcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy  i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
 
1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych 

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wraz z  przepompownią ścieków. 

1.3.1 Kanał sanitarny grawitacyjny

Kanał sanitarny, wykonany z rur PVC φ 200 i 160 mm  uzbrojony w studzienki rewizyjne

prefabrykowane z PE  φ 1000 mm wraz z włazami typu „D” zgodnie z PN-EN 
124:2000 .

1.3.2 Kanał sanitarny tłoczny

Kanał sanitarny tłoczny wykonany z rur PE ø 110, 90 i 63 mm .

 Elementem   kanalizacji tłocznej są  przepompownie ścieków oraz komora pomiarowa
z przepływomierzem.  

 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja  sanitarna  -  sieć kanalizacyjna  zewnętrzna przeznaczona do  
          odprowadzania ścieków sanitarnych.

1.4.2.  Kanały

1.4.2.1.  Kanał  -  liniowa  budowla  przeznaczona  do  grawitacyjnego  odprowadzania
ścieków.

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych.

1.4.2.3.  Przyłącze  kanalizacyjne  -  kanał  przeznaczony  do  odbioru  ścieków
odprowadzanych z posesji.

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.
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1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz

kanałów zbiorczych i  odprowadzenia ich do odbiornika ( oczyszczalni ścieków).

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż
1,0 m.

1.4.3.   Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2.  Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na
załamaniach  osi  kanału  w  planie,  na  załamaniach  spadku  kanału  oraz  na
odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia
co najmniej  dwóch  kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4.  Studzienka  kaskadowa  (spadowa)  -  studzienka  kanalizacyjna  mająca
dodatkowy  przewód    pionowy  umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii
ścieków,  spływających  z  wyżej  położonego  kanału   dopływowego  do  niżej
położonego kanału odpływowego.

1.4.3.5.  Wylot  ścieków  -  element  na  końcu  kanału  odprowadzającego  ścieki  do
odbiornika.

1.4.3.6. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,
instalacje  i  pomocnicze  urządzenia  techniczne,  przeznaczone  do
przepompowywania ścieków z poziomu   niższego na wyższy.

1.4.4.   Elementy studzienek i komór

1.4.4.1.Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do
czynności  eksploatacyjnych.  Wysokość komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy
rzędną dolnej powierzchni  płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do  zejścia obsługi do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4.  Właz kanałowy -  element żeliwny przeznaczony do przykrycia  podziemnych
studzienek  rewizyjnych  lub  komór  kanalizacyjnych,  umożliwiający  dostęp  do
urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w
nim ścieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a
ścianą komory  roboczej.

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi  normami  i  z  definicjami  podanymi  w  SST  D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.

      
1.5       Wymagania dotyczące Robót
          

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania podano w S 00-00.00. pkt.1.5
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w  
S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rury kanałowe

2.2.1 Rury PCV 
          
Rury  kielichowe PCV klasy  S (typ ciężki) z rdzeniem litym o wydłużonych kielichach
łączonych na uszczelki gumowe.

2.2.2. Rury PE

Rury PE  klasy PN 6  SDR 17,6 w kolorze czarnym.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzieneki  rewizyjne  włazowe  ø 1000  mm  o  budowie  modułowej,  wykonane  z
elementów prefabrykowanych PE. Połączenia między modułami kielichowe z uszczelką
kształtową.  Studzienki  zgodne  z  normą  PN -B  -10729:  1999,  PN-  EN  476  :  2000
(włazowe).  Studzienki  muszą  posiadać  dopuszczenie  do  stosowania  w  sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal,  dopuszczenie do stosowania w
pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z
normą : PN - EN 681- 1:2002. Konstrukcja ścianek żebrowana na całej wysokości w
celu  zabezpieczenia  przed wyporem wód  gruntowych.  Wewnątrz  stożka i  pierścieni
dystansowych  trwałe  stopnie  z  tworzywa  umożliwiające pełen  uchwyt,  gwarantujące
bezpieczeństwo  osoby  wchodzącej  z   pierścieniami  odciążającymi   oraz  włazy  z
zamkiem zatrzaskowym klasy D 400, 40T.

2.4. Kruszywo na podsypkę

Podsypka  może  być  wykonana  z  tłucznia  lub  żwiru.  Użyty  materiał  na  podsypkę
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111
[3], PN-B-11112 [4].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7 Pompownia ścieków
Pompownia ścieków o parametrach  zgodnie z dokumentacją techniczną.

2.8 Składowanie materiałów

2.8.1  Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej, jedno lub
wielo warstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona
przed  gromadzeniem  się  wód  opadowych.  Przy  składowaniu  poziomym  pierwszą
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany
układać rury wg. poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający
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stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych
rur.
2.9.2  Włazy kanałowe e

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco.  Włazy  powinny  posegregowane  wg.  klas.  Powierzchnia  składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.

2.9.3 Kruszywo

Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób
zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  
i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT
3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania podano w S 00-00.00. pkt.3

Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji  sanitarnej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

• żurawie samochodowe,

• koparki, 

• spycharki, 

• niwelator, walce,

• ubijaki,

• płyty i walce wibracyjne

i  inny sprzęt  -  odpowiadający pod względem typów i  ilości  wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

 

 4. TRANSPORT

 4.1     Ogólne wymagania dotyczące  transportu

Ogólne wymagania podano w S 00-00.00. pkt.4

4.2 Transport rur kanałowych

Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Wykonawca  powinien
zapewnić przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Powinny być one
zabezpieczone przed przesuwaniem  i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna
warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka  transportu  o  więcej  niż  1/3  średnicy
zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach
drewnianych,  zaś  poszczególne warstwy  w miejscach  stykania  się  wyrobów należy
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3 Transport kręgów

Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub
prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem
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przewożonych elementów Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2m  należy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport cegły kanalizacyjnej

Cegła kanalizacyjna i  bloczki  betonowe może być  przewożona dowolnymi  środkami
transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać
na  środkach  transportu  samochodowego  w  jednej  warstwie.  Cegły  i  bloczki
transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok
drugich,  w  jednakowej  liczbie  warstw  na  powierzchni  środka  transportu.  Wysokość
ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone
środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek  
i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za
pomocą  urządzeń  wyposażonych  w  osprzęt  kleszczowy,  widłowy  lub  chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie
przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.5 Transport włazów kanałowych

Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  
w  sposób  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniami.  Włazy  typu
ciężkiego mogą być przewożone luzem .

4.6 Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,
które  nie  spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną
w wymaganiach technologicznych.
4.7 Transport  kruszyw

Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.   

 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w  00-00.00 pkt.5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomocą kołków osiowych,  kołków świadków i  kołków krawędziowych.  
W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wybuduje  repery
tymczasowe  (  z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby   geodezyjne),  a  szkice
sytuacyjne  reperów  i  ich  rzędne przekaże inspektorowi nadzoru.
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 5.3.    Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać sprzętem mechanicznym jako wąskoprzestrzenne z pełnym

umocnieniem ścian wykopów oraz szerokoprzestrzenne,  ze skarpowaniem ścian i  z

odkładem  ziemi  wzdłuż  wykopów.  Na  skrzyżowaniu  z  istniejącym  uzbrojeniem

podziemnym  i  w  bezpośrednim  jego  sąsiedztwie  wykopy  wykonać  ręcznie  z

zachowaniem szczególnej   ostrożności.  Szerokość  dna  wykopy  uwarunkowana  jest

średnicą kanału, do której dodaje się obustronnie po 0,3m jako niezbędny zapas na

montaż kanałów.

Dno  kanału  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym

 w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu

powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie

tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem

Nadzoru.

5.4  Przygotowanie podłoża

Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno być  zgodne z projektem technicznym.  

W  zależności  od  rodzaju  gruntu,  mogą  być  zastosowane  następujące  rodzaje

przygotowania podłoża naturalnego:

- bez  podsypki  z  przewodami  ułożonymi  bezpośrednio  na  wyrównanym  

i ukształtowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie ,

- z podsypką wynoszącą 100 mm w jednolitym drobnoziarnistym gruncie i 150

mm w gruncie skalistym i twardym .

W obu przypadkach  rodzaje przygotowania podłoża powinny być określone w projekcie

technicznym.

W  sytuacji  gdy  nośność   dna  wykopu  jest  niewystarczająca,  np.  w  gruntach

niestabilnych,  do  których  zaliczany jest  torf   lub  kurzawka,  powinno być  stosowane

podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, ława betonowa lub specjalna konstrukcja.

Szerokość  obsybki  przewodu  powinna  być  równa  szerokości  wykopu

 i  sięgać do wierzchu rury. 

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna , to jest warstwy gruntu nad   wierzchem

rury, powinna wynosić 15 cm. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie

obsypki i zasypki  jest podstawowym warunkiem  stabilności przewodu i nawierzchni.

Grunt użyty do zasypki  wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg

PN-B-03020 . Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz.

Grunt  stosowany  do  zasypki  nie  powinien  zawierać  materiałów,  takich  jak  :grunty

zbrylone   (także  zamarznięte)   gruz,  śmieci  itp.  Mogących  uszkodzić  przewód   lub

spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki .
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Zagęszczenie  zasypki  wstępnej,  powinno  odbywać  się  w  zasadzie  ręcznie.

Zagęszczenie zasypki  głównej  przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony

stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.

           Inne  przewody,  kable  itp.  występujące  w  wykopie,  powinny  być  odpowiednio

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.5 Roboty montażowe

Rury,  kształtki,  uszczelki,  studzienki  kanalizacyjne,  zwieńczenia   studzienek
kanalizacyjnych powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania
projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

5.5.1 Kanały rurowe

Kanały rurowe mają być układane zgodnie z instrukcją producenta.

Przed zakończeniem dnia pracy lub przed opuszczeniem placu budowy, zakończenia

rur  mają  być  zabezpieczone  przed  zamuleniem.  W  miejscach  przyłączeń  rur

Wykonawca ma wykonać dołki montażowe głębokości 5-10 cm, by umożliwić wciśnięcie

bosego końca rury do kielicha. Kształt i wielkość dołków musi zapewnić  odpowiednie

warunki  czystości  /chronić  przed  penetracją  ziemi  do  wnętrza  rur/.  Zamontowane

kielichy rur mają być zabezpieczone korkami. Każdą z ułożonych rur po sprawdzeniu

spadku  należy  unieruchomić  po  przez  zasypanie  piaskiem  i  jego  zagęszczenie  w

połowie  długości  rury,  co ma zagwarantować jej  unieruchomienie,  aż do wykonania

połączenia. Uszczelnienie połączenia rur wykonuje się poprzez uszczelki systemowe

lub  zgodnie  z  indywidualnym  rozwiązaniem  zaakceptowanym  przez  Inspektora

Nadzoru. Połączenia kanałów zawsze należy wykonywać w studniach kanalizacyjnych.

Kąt pomiędzy kanałem wlotowym (głównym) a przyłączeniowym powinien zawierać się

między 45 a 90 stopni. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C. Betonowanie

należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż + 8o C.

5.5.2  Studzienki kanalizacyjne

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad;

- studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych

kanałów w odpowiednich odległościach (max. 70 m przy średnicach kanału do

0,50  m i  75  m  przy  średnicach  powyżej  0,50  m)  lub  na  zmianie  kierunku

kanału,

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub

dwóch kanałów bocznych,

- wszystkie  kanały  w  studzienkach  należy  łączyć  oś  w  os  (w  studzienkach

krytych),
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- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym(warstwa tłucznia lub

żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki  należy wykonywać  zasadniczo w wykopie  szerokoprzestrzennym.

Natomiast  w  trudnych  warunkach  gruntowych  (  przy  występowaniu  wody

gruntowej, kurzawki, itp.) w wykopie wzmocnionym,

-  w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,5

m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe,

Montażu prefabrykowanych studzienek z PE ø 1000 mm należy wykonywać zgodnie
instrukcją producenta .
Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej  powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wys. min.8 cm
ponad poziomem terenu.
Studzienki winny być wyposażone w trwałe stopnie z tworzywa lub drabinkę.

5.5.3 Przepompownie ścieków i komora pomiarowa

Dobór przepompowni i komory pomiarowej przedstawiono w dokumentacji technicznej.
Montażu i  rozruchu przepompowni  i  układu pomiarowego przepływu ścieków winien
dokonać serwis producenta.

5.5.4 Kanały tłoczne

Kanały  tłoczne  należy  łączyć  za  pomocą  zgrzewania  doczołowego  lub  za  pomocą
kształtek elektrooporowych .
Ruraż kanału należy układać na 10 cm podsypce piaskowej

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady prowadzenia Kontroli Jakości Robót podano w S 00-00.00 pkt. 6.

6.2      Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić recepturę.

6.3     Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej  OST  i  zaakceptowaną  przez

Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

badanie i  pomiary szerokości,  grubości i  zagęszczenia wykonanej  warstwy
podłoża z kruszywa mineralnego i betonu,

badanie odchylenia osi kanału,

___________________________________________________________________________
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń 



Specyfikacja techniczna                                                                                                        str.43
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i

studzienek,

badanie odchylenia spadku kanału sanitarnego,

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
     
6.4    Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi
wykopu nie powinno wynosić więcej niż +/- 5 cm,

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m,

odchylenie  grubości  warstwy  podłoża  nie  powinno  przekraczać  
+/- 3 cm,

odchylenie  szerokości  warstwy  podłoża_  nie  powinno  przekraczać  
+/- 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie , odchylenie odległości osi ułożonego
kanału od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna
przekraczać +/- 5 mm,

odchylenie  spadku  ułożonego  kanału  od  przewidzianego  w  projekcie  nie
powinno przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

wskaźnik zagęszczenia zasypki  wykopów określony w trzech miejscach na
dług. 100 m powinien wynosić Is = 0,95 

rzędne  kratek  ściekowych  i  pokryw  studzienek  powinny  być  wykonane  
z dokładnością do +/- 5 mm.

7.         OBMIAR ROÓT
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót

Ogólne zasady pomiaru Robót podano w S 00-00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostki pomiaru

Jednostką pomiarową  jest mb wykonanego kanału  .

8.         ODBIÓR ROBÓT
8.1.      Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00-00.00. pkt.8

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST
 i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2       Warunki szczegółowe

Odbioru robót kanalizacyjnych dokonuje się zgodnie  z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - cz. II  oraz Warunkami  
Technicznymi wykonania i  odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9  – wymagania   
Techniczne COBRTI INSTAL 
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 9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI
 9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S 00-00.00. pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robót,

dostawę materiałów,

wykonanie robót przygotowawczych,

wykonanie wykopu oraz odwodnienie,

przygotowanie podłoża,

ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przyłączy, studni 

adaptacja  zbiorników szczelnych

wykonanie izolacji rur i i studzienek,

zasypanie i zagęszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE

   -    Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 .          
Wymagania techniczne COBRTI Instal 2003r

BHP przy robotach budowlano-montażowo-rozbiórkowych (Dz. U. 72.13.93),
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia2002r.  „w sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  97.129.844  
z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych   
z dnia 28.03.1972 r.   z p.zm. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
 i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  
i rozbiórkowych

Aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych (Dz. U. 98.107.679),
Systemy oceny zgodności oraz sposoby znakowania wyrobów budowlanych (Dz. U

98.113.728).
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S 04.00.00  RENOWACJA ROWÓW 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia
i odbioru robót związanych z renowacją rowów  na zadaniu: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy gm. Rzekuń”

UWAGA:
Inne  materiały  i  urządzenia  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które
zostały wymienione w Specyfikacji  Technicznej,  Przedmiarach Robót lub
Dokumentacji  Projektowej  mogą  zostać  wykorzystane  przy  prowadzeniu
przedsięwzięcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót dotyczy renowacji istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi powia-
towej 

1.1.Określenia podstawowe

Rów –otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę

Rów skarpowy dolny – rów zbierający i odprowadzający wodę z korpusu drogowego
Rów skarpowy górny ( stokowy) – rów zbierający i odprowadzający wodę spływająca
ze stoku
Rów  odpływowy –  rów  odprowadzający  wodę  z  rowów  skarpowych  górnych  lub
dolnych albo innych urządzeń odwadniających do ścieków i zbiorników. Ze względu na
kształt przekroju poprzecznego , rowy odpływowe dzieli się na rowy trójkątne, trójkątne
o wyokrąglonych kształtach oraz trapezowe. 

2. SPRZĘT

2.1.Sprzęt do wykonywania robót
W zależności od potrzeb Wykonawca użyje poniżej wymienionego sprzętu do wykonania robót
- koparki do ścinania gruntu wieloczerpakowej, przedsiębiernej , podsiębiernej, zabierakowej
- ładowarki czołowe do załadunku gruntu

3. TRANSPORT

3.1.Środki transportu do wykonywania robót

Do  wykonania  robót  wykonawca  zapewni   środki  transportowe  (  samochody
samowyładowcze  lub ciągniki z przyczepami ).

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Oznakowanie robót 

Ze względu na to ,że renowacja rowów wykonywane jest pod ruchem , konieczne jest
właściwe oznakowanie odcinka robót.
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Oznakowanie powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu 
(  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z   dnia  23  września  2003r  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  oraz  wykonywania nadzoru
nad tym zarządzeniem)
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zatwierdzony w/w
projekt  Inspektorowi  Nadzoru .

4.2. Roboty renowacyjne  rowów.

Wykonawca zobowiązany jest do robót przygotowawczych w zakresie :
-ścięcia krzewów znajdujących się w obrębie rowu
- zdjęcia darni
Renowacja rowów polega na:
- odtworzeniu  zniszczonych  podczas  budowy  kanału  rowów  .  Pogłębienie

rowu może się odbywać ręcznie lub mechanicznie . 
- rów skarpowy dolny wykonuje się w kształcie trapezowym  o szerokości dna

0,60 m i głębokości nie przekraczającej 0,7 m , a w gruntach nieprzepuszczalnych
1,20 m. Rów skarpowy górny wykonuje się w kształcie trapezowym przy czym  szero-
kość dna wynosi 0,50 m , pochylenie skarp 1:1,6 oraz pochylenie podłużne nie mniej -
sze niż 0,005 

- rów odpływowy wykonuje się w kształcie trapezowym . Rów powinien być
prosty a zmianę kierunku należy wykonać łukiem kołowym o promieniu 10,0 m . Jako
wymiary minimalne przyjmuje się głębokość 0,5 m a szerokość 0,4 m .

- spadki podłużne rowów : najmniejszy dopuszczalny spadek rowu wynosi 0,2
%; w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się na odcinkach o długości nie przekra-
czającej 200 m spadek mniejszy, nie mniejszy jednak niż 0,1 %.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać :
w gruntach piaszczystych                                      -  1,5 %
w gruntach piaszczysto – gliniastych i pylastych  - 2,0%
w gruntach gliniastych i ilastych                           - 2,0 %
w gruntach skalistych                                            - 10,0%

4.3 Roboty wykończeniowe

Po wykonaniu robót określonych powyżej wykonawca jest zobowiązany do usunięcia
gruntu ze skarp o ile w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia
usuniętych na czas robót np. pachołków czy innych elementów znajdujących się na
poboczu przed robotami. Występujący  w robotach namuł lub nadmiar gruntu należy
wywieźć z terenu robót na miejsce wyszukane przez Wykonawcę. Usunięcie namułu i
nadmiaru  gruntu  należy  uwzględnić  w  cenach  jednostkowych  bez  względu  na
odległość. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1  Przy odbiorze robót renowacji- udrożnienia  rowów sprawdza się :

- pochylenie podłużne rowu ; należy sprawdzić co najmniej 1 km, na 5 km drogi ; do-
puszczalne odchyłki + 0,5 % z tym , że woda nie może stać w rowie
szerokość i głębokość rowu; należy sprawdzić co najmniej jeden raz na każdy hekto-
metr dopuszczalne odchyłki + 5 cm

5.2 Przy odbiorze innych robót ziemnych  Zamawiający sprawdza zgodność  z zakre-
sem i technologią określoną w protokole przekazania .
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6. ODBIÓR ROBÓT

 6.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeśli są wykonane zgodnie z warunkami i
normami podanymi w SST. 

6.2. Rodzaje odbiorów robót : 

 Wykonywane roboty cząstkowego wykonania robót utrzymaniowych ( udrożnienie rowu
 z  namułu) podlegają następującym etapom odbioru:
    a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
    b) odbiorowi częściowemu,

6.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jako-
ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie realizacji
robót umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogól-
nego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje upoważniony pracownik PZD.
O fakcie wykonania robót Wykonawca dokonuje wpis do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem upoważnionego pracownika PZD. Odbiór będzie przeprowadzo-
ny niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika budowy z zakresu wykonanych robót , długości ciągu drogowego, nr drogi ,
nazwy drogi ,  na którym wykonano nin. roboty .

6.2.2 Odbiór częściowy:

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się po zakończeniu zleconego zakresu robót utrzymanio-
wych w rozliczeniu miesięcznym . Odbioru robót dokonuje powołana przez Dyrektora
PZD Komisja częściowego odbioru  na wniosek Wykonawcy . Protokół odbioru częścio-
wego będzie stanowił podstawę do częściowej zapłaty wynagrodzenia należnego  Wy-
konawcy za wykonane roboty w rozliczeniu miesięcznym.
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości wykonanego zadania. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Zamawiającego .
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z warunkami
SST i zawartej umowy.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymagań   SST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

6.2.3.  Dokumenty do odbioru robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót- zadania jest protokół odbioru
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dziennik budowy i książka obmiaru (oryginały), 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego zadania.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednost-
kę obmiarową tj. 
a)   1 mb  renowacji  rowu  ( udrożnienia rowu z namułu o objętości średnio do 3,0m³ )

Cena jednostkowa wina uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania skła-
dające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST .
Cena jednostkowa  obejmuje:
     -   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− oznakowanie robót
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− koszty ubezpieczenia robót i ewentualnych odszkodowań w wyniku zaistniałych
szkód  
    podczas wykonywania robót u osób trzecich 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym podatek  VAT

Zakres płatności za jednostkę obmiarową należy przyjmować  zgodnie z obmiarem i
oceną jakości wykonanych robót.      

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE

1. BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
2. PN-68/ B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i ba-

dania przy odbiorze.
3. BN-67/8936-01 – Odprowadzenie wód opadowych z drogi . Warunki techniczne wyko-

nania i odbioru  
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S 05.00.01 Wykonanie chodników z kostki wibroprasowanej  
                  (45233222-1)
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia
i odbioru robót drogowych na zadaniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Ławy gm. Rzekuń” 

UWAGA:
Inne materiały i urządzenia o parametrach odpowiadających tym, które zostały
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji
Projektowej mogą zostać wykorzystane przy prowadzeniu przedsięwzięcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy

i umowny przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki wibroprasowanej na chodnikach i wjazdach.  Dokładna lokalizacja
wg Dokumentacji Projektowej danego etapu robót. .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa  kostka  brukowa  –  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą
wibroprasowania.  Produkowana  jest  jako  kształtka  jednowarstwowa  lub  w  dwóch
warstwach połączonych ze sobą w fazie produkcji.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót – wg S 00.00.00

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót  oraz  za  ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami  nadzoru .

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały do wykonania chodników

Materiałami  stosowanymi  przy  budowie  chodników  z  kostki  brukowej  betonowej,
zgodnie z zasadami n/n Specyfikacji Technicznej są:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Do  wykonania  nawierzchni  chodnika  należy  użyć  betonową  kostkę  brukową,
spełniającą wymagania przedstawione ST 
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2.2.2. Woda

Woda stosowana do podsypki,  powinna być odmiany „1” i  odpowiadać wymaganiom
PN-B-32250 [4].

2.2.3. Piasek

Średnioziarnisty - do wykonania podsypki i drobnoziarnisty - do zamulania spoin, wg
PN-B-11113 [3]

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania chodników

Roboty  związane  z  wykonaniem  chodnika  z  betonowej  kostki  brukowej  można
wykonywać  ręcznie  przy  pomocy  drobnego  sprzętu  z  zastosowaniem  wibratorów
płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów do wykonania chodników

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe mogą być przewożone po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7
średniej wartości wytrzymałości badanej serii próbek.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda

Woda może  być  pobierana  z  wodociągu  lub  dostarczana  przewoźnymi  zbiornikami
wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty przy wykonywaniu
chodników.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Koryto

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.
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Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej
metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

Podsypkę należy wykonać z piasku średnioziarnistego odpowiadającego wymaganiom
PN-B-11113 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić około 5 cm.
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Układanie kostki brukowej betonowej

Kostkę należy układać na podsypce piaskowej w taki  sposób, aby szczeliny między
kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść
powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie prowadzi się od brzegów w kierunku do środka powierzchni i jednocześnie
w kierunku poprzecznym kształtek. Po wibracji  należy uzupełnić szczeliny i  zamieść
nawierzchnię.
Spoiny  pomiędzy  kostkami  po  oczyszczeniu  powinny  być  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową wypełnione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadającym PN-B-11113 [3] na
pełną grubość kostki.
Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i
poprzecznych  pochyleń  nawierzchni  chodnika.  Przy  urządzeniach  naziemnych
uzbrojenia  podziemnego  kostki  odpowiednio  docięte  należy  układać  w  jednym
poziomie.
Chodniki, których spoiny wypełnione są piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio
po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  dostawców
materiałów aprobaty techniczne oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do
wykonania Robót  i  przedstawić  ich wyniki  Inżynierowi  w celu akceptacji  materiałów,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n ST.

6.3. Kontrola w czasie Robót

W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  powinien  prowadzić  doraźne  kontrole
wszystkich asortymentów Robót, składających się na ogólny element.
Kontrola  obejmować  powinna  zgodność  wykonywanych  Robót  z  Dokumentacją
Projektową, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n ST oraz w zakresie badań i tolerancji
wykonania Robót podanych w pkt. 6.5.
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie
Robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia
roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu Robót
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Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
a) konstrukcję chodnika,
b) równość nawierzchni,
c) profil poprzeczny,
d) równoległość spoin,
e) szerokość i wypełnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badań

6.5.1. Ustalenie jakości materiałów

Ustalenia jakości użytych materiałów należy dokonać przez pełne sprawdzenie wyników
badań laboratoryjnych materiałów użytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2 n/n ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakości wykonania chodnika

6.5.2.1.   Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika należy przeprowadzić w następujący sposób:
Na wybranym losowo odcinku chodnika należy zdjąć 2 kostki  brukowe w dowolnym
miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ kostek chodnika.
6.5.2.2.   Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni chodnika należy przeprowadzać co najmniej raz na
każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej
niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4-metrową nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.5.2.3.   Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie  profilu  poprzecznego  należy  przeprowadzać  za  pomocą  szablonu  z
poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i miejscach
wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0,3%.
6.5.2.4.   Sprawdzenie równoległości spoin

Sprawdzenie równoległości  spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów
napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową.
Dopuszczalne odchylenie od równości spoin wynosi ± 1,0 cm na długości chodnika do
10 m.
6.5.2.5.   Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin

Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin należy przeprowadzać przez wydłubanie
spoin na długości około 10 cm, w trzech dowolnie wybranych miejscach na każde 150
do 300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych, i zmierzenie ich szerokości oraz
wypełnienia.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanego  chodnika,  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
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Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Rodzaje odbiorów

Odbiór chodników z kostki brukowej obejmuje:
a) odbiór ostateczny, 
b) odbiór pogwarancyjny 
zgodnie z zasadami podanymi w S 00.00.00

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  S  00.00.00  „Wymagania
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność  za  1  m2 (metr  kwadratowy)  chodnika  należy  przyjmować  na  podstawie
obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót oraz wbudowanych materiałów w oparciu o
wyniki pomiarów i badań.
Cena wykonania Robót obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie kostek brukowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykły.
2. PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech

geometrycznych.
3.  PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Piasek.
4.  PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5. BN-77/8931-1

2
Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia
gruntu.
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S - 05.00.02 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW   
                     PREFABRYKOWANYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów
prefabrykowanych  w  ramach  realizacji  zadania:  „Budowa kanalizacji  sanitarnej  w
miejscowości Ławy gm. Rzekuń”

UWAGA:
Inne  materiały  i  urządzenia  o  parametrach  odpowiadających  tym,  które
zostały wymienione w Specyfikacji  Technicznej,  Przedmiarach Robót lub
Dokumentacji  Projektowej  mogą  zostać  wykorzystane  przy  prowadzeniu
przedsięwzięcia.

.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów prefabrykowanych i obejmują:
- wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych .

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt
drogowych betonowych i żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na
czas określony.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementów
prefabrykowanych objętych niniejszą ST są:
płyty drogowe żelbetowe pełne ,
piasek na podsypkę i do zamulania spoin,
woda.

2.2.1. Kształt i wymiary płyt żelbetowych

Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych :
3,00x1,25x0,12m .
3,00x1,00x0,12m

2.2.2. Składowanie

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w 
pionie jedna nad drugą.

2.3. Piasek na podsypkę i do zamulania spoin

Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-
11113 [1].
Piasek należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Woda

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni
może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
żurawi samochodowych lub samojezdnych,
walców ogumionych,
równiarek,
wibratorów płytowych,
ubijaków,
zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport płyt betonowych i żelbetowych

Płyty drogowe betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu. Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i  uszkodzeniami  w czasie transportu,  a  górna warstwa  nie  powinna wystawać  poza
ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem 
z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
 pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu
niewysadzinowego można bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub
żelbetowych.  Jeżeli  w  podłożu  występują  grunty  wątpliwe  bądź  wysadzinowe,
nawierzchnię z płyt należy układać na podsypce piaskowej.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego
wymaganiom punktu 2.4 niniejszej ST.
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. Jeżeli
dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna
być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na
podłożu z gruntów wysadzinowych.
Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej
grubości  przy  użyciu  równiarki,  w  sposób  zapewniający  uzyskanie  wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych.
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu.
Zagęszczenie  należy  wykonywać  przy  zachowaniu  optymalnej  wilgotności
zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is 0,97.

5.5. Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych

5.5.1. Układanie płyt

Nawierzchnia  z  płyt  żelbetowych  może  być  wykonana  w  układzie  pasowym  lub
płatowym.
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Sposób  ułożenia  płyt  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową,  ST  lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5.5.2. Wykonanie nawierzchni

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może
się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za
pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych.
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża
(podłoża gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być
zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm.

5.5.3. Wypełnienie spoin

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm.
Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 %
frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość
płyt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podłoża

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z:
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do
wymaganego profilu - na podstawie oględzin i pomiarów,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej ST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  ich  zgodności  z   dokumentacją
projektową  w  zakresie  cech  geometrycznych  nawierzchni  na  podstawie  oględzin  i
pomiarów,

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa i ST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary
nie  powinny  wykazać  większych  odchyleń  w  zakresie  cech  geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych niż :

Dopuszczalne odchylenia

Szerokość, +/- 5 cm
Spadek poprzeczny, +/- 0,5% 
Rzędne nawierzchni, cm +/- 1 cm
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Odchylenie osi nawierzchni w planie +/- 5cm
Grubość podsypki, +/- 2 cm

6.7. Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementów
prefabrykowanych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni z elementów prefabrykowanych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów, w tym płyt żelbetowych ze składowiska Inwestora,
przygotowanie (wyprofilowanie podłoża) i ewentualnie wykonanie podsypki,
ułożenie płyt z wypełnieniem spoin,
wykonanie robót wykończeniowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej
odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni dróg podczas realizacji
robót,
utrzymanie nawierzchni w czasie robót i do czasu odbioru końcowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych;  
    piasek
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2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
    ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
2. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
       ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.
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S 06.00.00 Lista prawnych uregulowań, norm i standardów
stosowanych w Specyfikacji Technicznej, obecnie

obowiązujących w Polsce

Normy
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
                                wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-74/B-06261 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  
                                ultradżwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i  zaczynu.  Metody badań. Beton  
                                wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie
PN-88/B-06250 Beton zwykły
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 
                                i  określenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności   
                                dotyczące cementów powszechnego użytku
PN-86/B-01802 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  
                                 betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia
PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  
                                betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne
PN-ISO 3443-4 Tolerancje  w  budownictwie.  Metoda  przewidywania  odchyłek  
                                montażowych i ustalania tolerancji.
PN-B-10702: 1999  Wodociągi i kanalizacja . Zbiorniki . Wymagania i badania
PN-EN  1453-1:2002   Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  o  
                                    ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i 
                               ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
                               budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 
                               1: Wymagania dotyczące rur i systemu
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  
                                przy odbiorze.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-84/O-79101 Opakowania  transportowe.  Odporność  na  uszkodzenia    
                                   mechaniczne opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. 
                               Wymagania i badania
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BN-68/6353-03 Folia  kalandrowana  techniczna  z  uplastycznionego  polichlorku  
                                winylu suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  
                                przy odbiorze
BN-89/8971-06 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Linie  kablowe.  Ogólne  
                                wymagania i badania
BN-79/9068-01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  konstrukcji  
                                   wsporczych oświetleniowych i energetycznych linii  
                                napowietrznych
PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  
                                drogowych. Żwir i mieszanka
PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do
                                nawierzchni drogowych (Zmiana Az1)
PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  
                               drogowych. Piasek
PN-B-11115:1998 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztuczne  z  żużla  stalowniczego  
                                do nawierzchni drogowych
PN-91/C-04024 Ropa  naftowa  i  przetwory  naftowe.  Pakowanie,  znakowanie
                                i transport
PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-67/S-04001 Drogi  samochodowe.  Metody  badań  mas  mineralno-
                                bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
PN-61/S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas
                                bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
                                Wymagania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  
                                ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem  
                                i łatą.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ARKADY - 1987 r. 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II.  Instalacje
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 
Tymczasowe  wytyczne  techniczne.  Polimeroasfalty  drogowe.  TWT-PAD-97.  Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne.  Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,  instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje 
elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż
WT/MK-CZDP84  Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych
 z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania  odkształcenia  i  modułu  sztywności  mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą  pełzania  pod  obciążeniem  statycznym.  Informacje,  instrukcje  -  zeszyt  48,  IBDiM,
Warszawa, 1995
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 z kolejnymi aktualizacjami
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach”
Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póz. 163 z
późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia  2002  w sprawie  warunków jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 czerwca 2003 r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  30.09.1980  w  sprawie  ochrony  środowiska  przed
odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach 
i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (wraz z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzaju urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
 w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r(Dz. U. Nr 80 poz.
717)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej  z dnia 26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 97.129.844 
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu
ścieków
Aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych (Dz. U. 98.107.679),
Systemy oceny zgodności oraz sposoby znakowania wyrobów budowlanych (Dz. U 
98.113.728),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 w 
sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania 
wody i oczyszczenia ścieków.
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
1 października 1993 w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy eksploatacji,  remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
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