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ST 00 Wymagania og6lne
CPV 4500000-7 Robofy budowlane Og6lne wymagania dotycz4ce wykonania i odbioru rob6t

1 Czqsc ocoLNA

1,1. Nazwa nadana zam6wienira przez Zamawiaj4cego

Nazwa zadania nadana przez Zamawiaj4cego brzmi:

,,Budowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nagietkowa w Polkowicach"

l.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objgtych ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.

Zakres rob6t obejmuje:

a) roboty ziemne,

b) zabezpieczenie wykop6w,
c) zabezpieczenie istniej4cego uzbrojenia,

d) budowa sieci wodoci4gowej przy zastosowaniu rur 160 mm PEl00 oL:200.97mb,
e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy zastosowaniu rur PVC-UDn200 , L=l71.59 mb

f) monta:Z studni s 6 szt. i s 1000 6 szt. ,

g) montar2 hydrant6w Dn 80mm w iloSci 1 kpl.,
h) roboty drogowe odtworzeniowe.

l.3.Wyszczeg6lnienie i opis prac towarzysz4cych i rob6t tymczasowych

1.3. l.Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych objgtych zam6wieniem. Roboty
tymczasowe nie s4 przekazywane Zama:wraj4cemu i s4 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.

Wykonawca bgdzie zobowi4zany do wykonania i utrzymywania w stanie nadaj4cym sig do uZytku oraz
likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zam6wienia.

Jako roboty tymczasowe Zarnavtiaj4cy traktuje: szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykop6w, zabezpieczenie istniej4cych budowli podziemnych i nadziemnych, roboty
ziemne itp. R6wnie2 koszty zwi1zane z terenem budowy nale24 w caloSci do Wykonawcy w tym:
orgarizacja ruchu zastgpczego, zabezpieczenie terenu budowy , organizacja terenu budowy i zaplecza
budowy powinny by6 ujgte w Cenie Umownej.
Rob6t tymczasowych Zamawiaj4cy nie bgdzie oplacal odrgbnie, nale2y je ujqd w cenie ofertowej na
etapie przetargu.

1 .3.2.Prace towarzv szace

Prace towarzysz4ce to prace niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do rob6t
tymczasowych. Do prac towarzysz4cych, finansowanych przez Wykonawca, nale|y zaliczyt migdzy innymi

a) obslugg geodezyjn4- inwentary zacja powykonawcza,

b) opracowanie i uzgodnienie proj ektu organizacj i ruchu na czas prowadzenia rob6t,
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c) wyst4pienia do administrator6w dr6g o wydanie decyzji o zajgciu pasa drogowego orv
um ieszczen i u urzqdze(.

d) wylqczenia linii kablowych,

e) badanie wska2nika zaggszczenia gruntu,

f) dokumentacjg fotograficzn4 terenu budowy,
g) nadzory u2ytkownik6w uzbrojenia terenu,

h) eksperlyzy i opracowania specj alistyczne,

i) kontrolgpowykonawczq,
j) opracowanie dokumentacj i powykonawczej.

k) ustalenie miejsca skladowania urobku,

l) zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod4 opadow4,

m) uprz4tnigcie terenu budowy po zakoriczeniu kaZdego elementu rob6t i doprowadzenie go do

stanu pierwotnego po zakoiczeniu rob6t i likwidacji placu budowy,

n) pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzqd6w,

o) dzialania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

p) doprowadzenie wody i energii do punkt6w wykorzystania,
q) o6wietlenie i ogrzewanie pomieszczef pracowniczych,

r) przew6z material6w do miejsc ich wykorzystania,

s) usuwanie odpad6w z obszaru budowy oraz usuwanie zanleczyszczeh, wynikajqcych z rob6t
wykonywanych przez wykonawcg.

Koszt6w wykonania prac towarzysz4cych Zamawiaj4cy nie bgdzie oplacal odrgbnie, naleiry je uj4d w
cenie ofertowej - na etapie przetargu

Wykonawca ponosi r6wnie2 koszty:

ubezpieczenia kontraktu,
oplat za zajgcie pasa drogowego,

odszkodowania wyplacane wlaScicielom grunt6w za np. utracone plony, d) zniszczenie nasadzefi,

oplat zwiqzanych z wej6ciem na tereny prywatne,

odtworzenia i naprawy punkt6w osnowy geodezyjnej,

oplaty za nadzor techniczny wla5cicieli/administrator6w urzqdzeri,

oplaty za dopuszczenie do pracy na urz4dzeniach obcych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi za dokladne wytyczenie w terenie i Wznaczenie wysokoSci

wszystkich element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi oke5lonymi w dokumentacji proj ektowej.

Rob6t pomiarowych Zamawiaj4cy nie bgdzie oplacal odrgbnie.

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t,
je5li wymaga6 tego bgdzie inspektor nadzoru, zostanq poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetg, kt6ry bgdzie m.in. na bieZ4co obslugiwal roboty, wykonl'wal
roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjnq dokumentacje powykonawcz4.Koszty zwiqzane z prac4 geodety

ponosi Wykonawca.

Zakres rob6t pomiarowych obejmuje w szczeg6lno3ci:

a) sprawdzenie v,ryznaczenia sl.tuacyjnego i wysokoSciowego punkt6w gl6wnych osi trasy i
punkt6w wysokoSciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punkt6w wysokoSciowych (reper6w roboczych),

a)

b)

c)

e)

0
c)
h)
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c) zastabilizowanie punkt6w w spos6b trwaly, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b ulatwiaj4cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

d) zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

e) sporzqdzenie operat6w bgd4cych podstaw4 do obmiar6w rob6t.
Wykonawca na Zyczenie Inspektora Nadzoru wykona dodatkowe kontrolne pomiary geodezyjne.

Koszty dodatkowych pomiar6w poniesie Wykonawca rob6t.
Do obowiqzk6w Wykonawcy naleZy potwierdzenie aktualnoici danych geodezyjnych, dostarczonych przez
Zamawiaj4cego w ramach dokumentacji projektowej, dotycz4cych sieci uzbrojenia podziemnego u ich
uZytkownik6w.
Prace pomiarowe powinny byi wykonane zgodnie z obowipuj4cymi instrukcjami Gl6wnego Urzgdu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowai inspektora nadzoru o wszelkich blgdach wykrytych w
wy'tyczeniu punkt6w gl6wnych trasy i (lub) reper6w roboczych. Organizacja, wykonanie i oplaty zwi4zane
ze wszystkimi pra cami towarzysz4cymi nale2q do dzialari Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwiqzane z organizacj4, wykonaniem i oplatami tych prac.

Do obowi4zk6w Wykonawcy nale2y sprawdzenie szkic6w geodezyjnych wykonanych przez zatrudnionego
geodetg.

Wykonawca zobowi4zany jest zglosii inwentaryzacjg geodezyjn4 powykonawcz4 do Powiatowego O6rodka
Dokumentacj i Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporzEdzenie map geodezyjnych powykonawczych.
Wykonawca ma obowi4zek wykonania:

a) geodezyjnych pomiar6w powykonawczych calodci wykonanych rob6t (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru bran2owe go),

b) sporz4dzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).
Prace powinny byi wykonane przez uprawnionego geodetg zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami.

Koszt rob6t tymczasowych i towarzysz4cych, r6wnie2 tych nie ujgtych w przedmiarze rob6t Wykonawca
winien zawrze6 w wycenie pozycji przedmiarowej dla, kt6rej wykonanie tych rob6t jest niezbgdne.

1.3.3. Zaplecze placu budowv
Organizacja zaplecza placu budowy leZy po stronie Wykonawcy rob6t zgodnie z warunkami umowy.

1.4. Informacja o terenie budowy:

Teren, na kt6rym remontowana bgdzie siei wodoci4gowa z przyl4czarri jest terenem

zainwestowanym poprzez budownictwo mieszkaniowe - jedno i wielorodzinne oraz uslugowe
(hurtownia o96lnobudowlana).

Teren wykonywania rob6t to teren Gminy Polkowice.
. Nawierzchnie

Prace wykonywane bgd4 w jezdniach gruntowych .

. Warunkisruntowo-wodne
Przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca winien we wlasnym zakresie sprawdzii warunki gruntowo-
wodne.

Uzbmjenie terenu

W pobliZu prowadzonych rob6t znajduj4 sig nastgpuj4ce sieci:

- kable energetyczne;
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1.5. Og6lne wymagania dotycz4ce Robrit,

1.5.1 . Oreanizacia rob6t budowlanvch
Wykonawca jest zobowiqzany do wykonania zakresu rob6t objgtego umowq zgodnie z Ustaw4 Prawo

budowlane, obowiqzujEcymi przepisami oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako56 prowadzenia rob6t oraz za ich zgodno56 z umow4, za ich
zgodnoSd z Dokumentacj4 Projektow4, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Organizacja rob6t budowlanych spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiaj4cy w terminie okreSlonym w umowie przekaZe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dokumentacjg projektowq i ST.

1.5.3. Dokumentacja Budowv
Dokumentacjg Budowy, w rozumieniu Prawa budowlanego i Umowy, stanowi4:

Dokumentacja Projektowa bgd4ca w posiadaniu Zamawiaj4cego:

l. Projekt budowlany
2. STWiORB
3. Przedmiar Rob6t oraz dokumentacja Powykonawcza - do opracowania przez Wykonawcg w

ramach Ceny Umownej.

1.5.4. Dzialania zwi4zane z organizacj4 prac przed i w trakcie orowadzenia rob6t

Na 7 dni przed rozpoczgciem Rob6t Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony,
(w tym wla3cicieli nieruchomoSci, na kt6rych bgd zie prowadzil roboty) o terminie rozpoczgcia prac oraz

o przewidywanym terminie zakohczenia. W szczeg6lnoSci naleZy powiadomii:
a) Gming Polkowice,
b) TAURON-Dystrybucja,
Wykonawca jest zobowi4zany do przestrzegania warunk6w uzgodnief wydanych przez zainteresowane
jednostki, bgd4ce wlaScicielami b4d2 uZy'tkownikami teren6w i urz4dzeh, na kt6rych prowadzone bgd4

prace sieciowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad rcalizacj4 zadnia przez Przedstawicieli poszczeg6lnych

instytucj i, je5li takie oplaty bgd4 naliczone.

Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwi1zane z wypelnieniem powyZszych wymog6w nie podlegajq odrgbnej

zaplacie i s4 uwzglgdnione w Cenie Umownej.
Wykonawca powinien przestrzega6 wszystkich przepis6w zwi4zany ch zbezpieczehstwem i higien4 pracy

i podejmowad dzialania gwaranttj4ce bezpieczehstwo Rob6t, zapewnid zabezpieczenie Terenu Budowy
i utrzymywanie porz4dku.

W trakcie trwania budowy nale?y przewidzie6 w kosztach Umowy wykonanie dokumentacji

fotograficznej terenu Inwestycj i wraz z niezbgdnym opisem.

Z chwil4 przejgcia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed wladcicielem terenu l

Zunawiaj4cym. Po zakofczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowi4zany doprowadzi6 teren do stanu

pierwotnego i zobowi4zany jest uzyskai pisemne oSwiadczenie od wlaSciciela lub dzier2awcy terenu, na
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kt6lvm prowadzone byly roboty budowlano-montaZowe. 2e nie wnosi Zadnych roszczeri. co do

odtworzenia terenu.

Wszelkie koszty, kt6re poniesie Wykonawca w zwi4zku z przeprowadzeniem dziatah zirqzanych
z organizacj4 prac przed i w trakcie prowadzenia rob6t s4 wliczone w Ceng Umown4. W przypadku

uszkodzenia jakichkolwiek sieci w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi koszty usunigcia

awarii. R6wnie2 koszty zwi4zane z uszkodzeniem zieleni ponosi Wykonawca.

1.5.5. ZgodnoSi Rob6t ze Speclfikaciami Technicznymi i Dokumentacj4 Projektow4
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru stanowi4 czgS6 umowy, a wymagania okeSlone w choiby jednym z nich s4

obowi4zujqce dla Wykonawcy tak jakby zavrarle byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie mo2e wykorzystywai blgd6w lub opuszczei w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi6 Inspektora Nadzoru, kt6ry podejmie decyzjg o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieZnoSci, wymiary podane na pi5mie s4 wu2niejsze od wymiar6w okreSlonych na

podstawie odczylu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby maj4 by6 zgodne z dokumentacj4 projektow4 i
ST. Dane okre3lone w dokumentacji projektowej i w ST bgdq uwaZane za wartoSci docelowe, od kt6rych
dopuszczalne s4 odchylenia w ramach oke5lonego przedzialu tolerancji. Cechy material6w i element6w

budowli musz4 wykazywat zgodnoSd z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog4
przekraczat dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b9d4 w pelni zgodne z dokumentacj4 projektow4 lub ST i
wplynie to na niezadowalaj4c4 jako56 elementu budowli, to takie materialy zostan4 zast4pione innymi. a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materialy i trz4dzenia uirywane do

Rob6t od Daty Rozpoczgcia do Odbioru Kofcowego Rob6t. Wykonawca bgdzie utrzymywai Roboty do

czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byi prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalaj4cym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. JeSli

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczqi Roboty utrzymaniowe nie p62niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepis6w

Wykonawca zobowi4zany jest zna6 wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wltyczne, kt6re s4 w jakikolwiek spos6b zwi4zane z Robotami i bgdzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wlycznych podczas prowadzenia Rob6t.

1.5.8. Odbiory techniczne i rozruchy technolosiczne Wykonawca w ramach Ceny Umownej
zobowiqzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze r przekazuiu do eksploatacji

Instytucji, kt6rych obecnoSdjest wymagana przepisami oraz uzyskai w imieniu i na rzeczZanawiajqcego
pozytywnych opinii tych organ6w w sprawie zgodno5ci wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym.

Wykonawca ponosi oplaty za :udzial tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalnoSci z

tym zwi4zane Wykonawca jest zobowi4zany zalatwi,t wlasnym staraniem, a koszty nie podlegaj4

odrgbnej zaplacie i s4 ujgte w Cenie Umownej.

str. 9



Odbiory techniczne muszq spelniai wymagania stawiane przez ,,Prawo Budowlane", a
w szczeg6lnodci:

a) Przepisy techniczno - budowlane wg aft. 7.

b) Zasady i tryb dopuszczania wyrob6w budowlaaych do stosowania w budownictwie wg art. 10.

c) Pr6by i sprawdzenia instalacji, vz1Azeh technicznych, protokol6w odbioru rob6t zanikaj4cych lub
podlegaj4cych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji
i geodezyjnej wg arI. 22.

d) Doprowadzenie do nale2y.tego stanu i porz4dku terenu budowy wg art. 57.

1.5.9. Zabezpieczenie interes6w os6b trzecich
Wykonawca jest zobowi4zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoSci publicznej

orazllub prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urz4dzenia podziemne, takie jak
ruroci4gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgd4cych wlaScicielami tych urz4dzeri
potwierdzenie informacj i dostarczonych mr przez Zamawiaj4cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wla3ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
vz4dzeh w czasie trwania budowy . Wykonawca zobowi4zany jest umieScii w swoim harmonogramie
rezerwQ czasow4 dla wszelkiego rodzaju Rob6t, kt6re majq byi wykonane w zakresie przeloienia
instalacji i urz4dzef podziemnych na Terenie Budowy i powiadomii Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczgcia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze orazbgdzie z nimi wsp6lpracowal

dostarczaj4c wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadad za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz4dzeri podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaviaj4cego. Je2eli w zwi4zku z
zaniedbaniem, niewlaSciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecmych dzialan ze strony
Wykonawcy nast4pi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoSci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na

sw6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonq wlasnoS6. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnoSci

powinien byd nie gorszy ni2 przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub maj4ce warto5i archeol ogiczn1, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wLadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzj i.

1.5. 10. Ochrona Srodowiska w czasie wvkonywania rob6t
Wykonawca ma obowi4zek zna6 i stosowad w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczqce

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczenia Rob6t Wykonawca bgdzie:

utrzymywa6 Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej, podejmowai wszelkie uzasadnione

koki maj4ce na celu stosowanie sig do przepis6w i norm dotycz4cych ochrony drodowiska na terenie

i wok6l Terenu Budowy oraz bgdzie unika6 uszkodzeri lub uciqZliwoSci dla os6b lub wlasnoSci spolecznej

i innych, a wynikaj4cych ze skr2enia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwiejego sposobu

dzialania.

Stosujqc sig do tych wymagair bgdzie mial szczeg6lny wzgl4d na Srodki ostroZnoSci i zabezpieczenia
przed:

1) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,2)
mo2liwoSci4 powstania po2aru.

OplaIy za wy2ej wymienione dzialania bgd4 wliczone w ceny jednostkowe Umowy.
Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bgdzie powodowae zanieczyszczeri Srodowiska

naturalnego poza Terenem budowy.
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Oplaty i ewentualne kary za przeksoczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreSlonych w
odpowiednich przepisach dotycz4cych ochrony Srodowiska obci424 Wykonawcg.

1.5.1 1. Obowi4zki Wykonawcy wynikaj4ce z ustawv o odpadach

Koszty zwi4zane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem material6w zostan4ujgte przez
Wykonawcq w cenie umownej.

Wykonawca jest wytw6rc4 i posiadaczem odpad6w.
Na Wykonawcy ci4zq wszystkie obowi4zki wynikaj4ce z ustawy 227 kwietnia 2001 r,O

odpadach (Dz. U. Nr 62, p6z. 628 z po2niejszymi zmianami.).

Przy realizacji rob6t, odpadami s4 materialy pochodz4ce z rozbi6rki (z wyj qtkiem element6w stalowych,
element6w Zeliwnych, material6w kamiennych i innych przeznaczonych do powt6mego wbudowania
lub do odzysku) oraz grunt z rob6t ziemnych.

Wykonawca posegreguje material z rozbi6rki zgodnie z Katalogiem Odpad6w stanowi4cym
zalqcznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia27 wrzeSnia 2001 r. (Dz.U. Nr 112

pbz. 1206), ogloszonym na podstawie art.4 ust I pkt.l ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie skladowisko przeznaczone do
skladowania tego rodzaju odpad6w.

Wszelkie odpady, materialy z rozbi6rki, grtz i ziemia (nie nadaj4ce sig do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowi4zany usunei z Terenu Budowy. Wykonawca we wlasnym
zak'tesie znajdzie skladowisko odpad6w dla material6w uzyskanych z rozbi6rek. Po stronie Wykonawcy
leLy zawarcie um6w w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych material6w.

Materialy z rozbi6rki nawierzchni drogowych (nadaj4ce sig do po*t6mego wykorzystania) powinny
byi zdawane w miejsca wskazane przez u2ylkownika drogi..

Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagafi w tym wzglgdzie (w tym
transportu, zaladunku i rozladunku) nie podlegaj4 odrgbnej zaplacie i s4 uwzglgdnione w Cenie Umownej.
Wykonawca dolqczy dowody za!;wiadczaj4ce o zagospodarowaniu odpad6w zgodnie z ustaw4 do

dokument6w odbioru czg6ciowego.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca mo2e kierowa6 tylko na wysypiska, kt6re maj4

odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dzialalno6i.

1.5.12. Zabezoieczenie zieleni
Wykonawca ma obowi4zek zabezpieczenia drzew i krzew6w przed ewentualnymi uszkodzeniami.

1.5. 13. Warunki bezoieczeristwa pracy

Wykonawca powinien przedstawii do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. plan

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (B|OZ), sporz4dzony zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,p62. 1126 zawierajqcy takie informacje jak:
. stosowanie i dostgpnoSi Srodk6w pierwszej pomocy,
. stosowanie i dostgpno5i Srodk6w ochrony osobistej,
. plan dzialania w przypadku naglych wypadk6w,
. plan dziaNaniaw zwi4zku z organizacj4 ruchu,
. dzialania przeciwpoZarowe,
. dzialania podjgte w celu przeslrzegania przepis6w BHP,
. zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywaaie porzqdku,
. dziaNania w zakresie magazynowanta material6w, paliw itp. i ich ochrony przed

atmosferycznymi, inne dzialania gwarantuj4ce bezpieczeristwo Rob6t.

warunkami
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1.5. 1 3. 1. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bgdzie przeslrzegat przepis6w ochrony przeciwpoZarowej. Wykonawca bgdzie

utrzymyr,vai sprawny sprzgt przeciwpoZarowy odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bgdq skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

I .5. 13.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia Materialy, kt6re w spos6b trwaly s4 szkodliwe dla otoczenia
nie bgdq dopuszczone do uZycia. Nie dopuszcza sig uZycia material6w wywoluj4cych szkodliwe
promieniowanie o stg2eniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe u21te do Rob6t
bgd4 mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion4 jednostkE, jednoznacznie okre6lajqce

brak szkodliwego oddzialywania tych material6w na drodowisko.

Materialy, kt6re s4 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoriczeniu Rob6t ich szkodliwoSd

zanika (np. materialy pylaste) mog4 byi u2yte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych

wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiaj4cy powinien otrzymat zgodg na

u2ycie tych material6w od wlaSciwych organ6w administracji paristwowej.

I .5.1 3.3. Bezpieczeristwo i hieiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bgdzie przestrzega| przepis6w dotyczqcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczeg6lno5ci Wykonawca ma obowi4zek zadbaC aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniaj4cych odpowiednich wymagari

sanitamych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie vzqdzenia zabezpieczaj4ce, socjalne

orz sprzQt i odpowiedzi4 odzie2 dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnieniabezpieczefrstwa publicznego. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwi4zane z wypelnieniem
wymagan oke3lonych powy2ej nie podlegajq odrgbnej zaplacie i s4 uwzglgdnione w Cenie Umownej.
Wszelkie roboty budowlano-mont a2owe nale2y prowadzi6 zgodnie z o96lnie obowi4zuj4cymi przepisami

BHP oraz w oparciu o:

a) Ustawg z dnia26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, 1662 z p6iniejszymi zmianami) - Dziat Dziesi4ty

,,Bezpieczeristwo i higiena pracy" Rozdzial VIII ,,Szkolenia"
b) Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie og6lnych

przepis6w bezpieczeistwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

c) Rozporz4dzenie Ministra Gospodarki z dnia20 wrzeSnia 2001 r.
w sprawie bezpieczefrstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz4dzeri

technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

d) Rozporz4dzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy, przy

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 96 poz.437 ).
e) Rozporzqdzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawiebezpieczefstwa i higieny pracy przy trz4dzeniach

i instalacjach energetycznych (Dz. U. 22013r. poz. 492 ).
f) Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy

rgcznych pracach transportowych z dnia 14 marca 2000 r.( Dz. U. Nr 26 p6z. 313, z po2niejszymi

zmianami.)

g) Rozpon4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, p5z.40l).
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h) Rozporz4dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.22003r. Nr 169. poz. 1650) wraz z p62niejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 9112002r., p6z. 811)

i) Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 .08.2002r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i
formy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzaj6w rob6t budowlanych
stwarzaj4cych zagrolenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 15 l . poz. 1256)

1.5.13.4. Oeraniczenie obciEzef osi pojazd6w

Wykonawca stosowai sig bgdzie do ustawowych ogrzl:ticzef' obciqlenia na od przy transporcie material6w
i wyposaZenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu

nietypowych wagowo ladunk6w i bgdzie o kaZdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Zabezpieczenie Terenu Budowy * warunki organizacji ruchu zastgpczego. oerodzenia.
zabezpieczenia chodnik6w i iezdni
Wykonawca jest zobowiqzany do zapewnienia i utrzlmania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Rob6t
poza placem budowy w okesie trwania realizacji Umory, u2 do zakoriczenia i odbioru koricowego Rob6t,
a w szczeg6lnodci:

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonuj4cych czynnodci zwi4zane z
budow4 i nienaruszalnoi6 ich mienia slu24cego do pracy a takae zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem os6b nieupowaZnionych.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu zastgpczego oraz poniesie koszty jego

opracowania i uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowi4zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy przez caly
okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczgcia do czasu ukofczenia i rozliczeria koricowego.

Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania stalego dostgpu (przejazdu) do wszystkich posesji i
obiekt6w zlokalizowanych w sEsiedztwie Terenu Budowy przez caly okes trwania rob6t na wlasny koszt

w trakcie realizacji organizacji ruchu zastgpczego.

Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiqzek wykona6 lub dostarczy6 tymczasowe
trz4dzenia zabezpieczaj4ce, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca
zapewni odpowiednie, stale - calodobowe warunki widoczno6ci urz4dzefi zabezpieczaj4cych. Wszystkie

znaki, zapory i urz4dzenia zabezpieczaj4ce powinny byi zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed

ich ustawieniem. Przyjmuje sig, 2e koszty zwi4zane z organizacjq i utrzymaniem w/w urz4dzeit
zabezpieczaj4cych ponosi Wykonawca. R6wnie2 koszty ewentualnych objazd6w ponosi Wykonawca
Rob6t.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem prac przy
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu os6b wykonujqcych czynnoSci zwi4zane z budow4 i
nienaruszalno56 ich mienia slu24cego do pracy, atak2e zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b

nieupowaZnionych,

Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w cebt zabezpieczenia dr6g prowadz4cych do terenu
budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego Srodkami transportu lub jego podwykonawc6w lub
dostawc6w.

Koszlzabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie, przyjmuje sig, 2e jest wlqczony
w Ceng Umown4;

Wykonawca musi sprawdzii z niezbQdnym wyprzedzeniem dostgpnoS6 terenu niezbgdnego do
prowadzenia rob6t zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi. Zadna wuzna operacja jakiegokolwiek

rodzaju, a zwlaszcza przecigcie lub zamkniecie istniej4cych dr6g lub innego urz4dzenia u2y'tecmodci

publicznej, nie mo2e zostaA przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia inspektora nadzoru. Wykonawca
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musi w odpowiednim czasie - co najmniej 14 dni przed rozpoczgciem takich Robot - poinformowa6
inspektora nadzoru na piSmie o zamiarze wykonania tego typu czynnoSci w celu umo2liwienia mu
przygotowania odpowiedniego nadzoru i podj gcia wlaSciwych Srodk6w bezpieczeristwa.

W Ceng Umown4 wlqczony winien by6 te2 koszt wykonania poszczeg6lnych obiekt6w zaplecza
budowy, koszt uzyskania, doprowadzenia, przyl4czeniawszelkich czynnik6w i medi6w niezbgdnych dla
zaplecza i Terenu Budowy. W Ceng Umown4 winny byi wlqczone r6wnie2 wszelkie oplaty wstgpne,
przesylowe i eksploatacyjne zwi4zane z korzystaniem z tych medi6w w czasie trwania zadania orazkoszty
ewentualnej likwidacji tych przyl4czy po ukoficzeniu. Zabezpieczenie korzystania z wlw medi6w nalezy
do obowipk6w Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny, w tym finansowo, za uzyskanie warunk6w
technicznych, dokonanie przyt4czefi, przeprowadzenie ewentualnych niezbgdnych prac projektowych i
otrzymanie niezbgdnych pozwolefi i zezwoleh.

W cenie Umownej Wykonawca uwzglgdni zapewnienie bezpieczeristwa ludziom i pojazdom

obszarze Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy, po zakofczeniu Rob6t, ma uprzqtn4c Teren Budowy

doprowadzi6 go do stanu pierwotnego.

1.6. Nazwv i kodv ws Wsp6lneeo Slownika Zam6wief CPV w zale2noSci od zakresu rob6t
budowlanych objgtych przedmiotem zam6wienia

Nazwy i kody wg Wsp6lnego Slownika Zam6wieri CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,

45 1 1 1200-8 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci4g6w i ruroci4g6w do odprowadzania

dciek6w,

1.7. OkeSlenia podstawowe.

ULfie w ST wymienione ponizej oke6lenia nale?y rozumie6 w kaZdym przypadku nastgpuj4co:

Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych umowy (wyznaczota przez Zamawiaj4cego, o kt6rej

Wznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i
administrowanie umow4.

Kierownik budowy -osoba *yznaczona przez Wykonawca, upowa2niona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium bad a'wcze zaakceptowane przez Zamawiaj 4cego niezbgdne

do przeprowadzenia wszelkich badan i pr6b zwi1zanych z ocen4jakoSci material6w oraz rob6t.

Materialy budowlane -wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Rob6t zgodne z Dokumentacj4

Projektow4 i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zeodno56 -zgodnoSi wykonywania Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeSli

przedzial tolerancji nie zostal okreSlony -z przeciEtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.
Proiektant -uprawniona osoba prawnalub fizycznQ bgd4ca autorem Dokumentacji Proj ektowej. Dziennik
Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi4zuj4cym Zamawiaj4cego Wykonawca w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okesu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS6

za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgd4 dokonJwane na biez4co i bgd4 dotyczy6 przebiegu Rob6t, stanu

bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bgd4 dokonywane zgodnie z przepisami obowi4zujqcego w Polsce Prawa Budowlanego.
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Zalqczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgd4 oznaczone kolejnym numerem

opatrzone dat4 i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WT.ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymaeania formalne
Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawcg przy wykonywaniu Rob6t winny: odpowiadad
wymaganiom jakoSciowym Polskich Norm i przepis6w wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowi4zuj4cych norm i
przepis6w, w szczeg6lnoSci Ustaw4 o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92,
p6z. 881, mie6 wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym r6wnie2 i Swiadectwa

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustaw4 z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeristwa.

Inspektor Nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania

sformulowane w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takZe w normach i wl.tycznych.
Deklarowanie zgodnoSci wyrob6w budowlanych musi by6 zgodne z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 1 sierpnia 2004r. w sprawie sposob6w deklarowania wyrob6w budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.204l).
Wykonawca poniesie wszelkie kosfy zwiqzarrc z dostarczeniem Material6w do Rob6t. Wszystkie nazwy
firmowe (handlowe) wyrob6w budowlanych i vzqdzef uz)te w Specyfikacjach Technicmych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny by6 uznawane jako

sluz4ce okeSleniu projektowanych parametr6w wyrob6w budowlanych i urz4dzeri. W kzdym pr4padku
mog4 by6 stosowane inne r6wnowa2ne wyroby i urz4dzenia irnych firm o nie gorszych parametrach.

Przed przyst4pieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru listg material6w do

akceptacji. Materialy nie spelniaj4ce wymog6w projektu i ST zostanq wywiezione z terenu budowy na

koszt Wykonawcy.
2.2. Wariantowe stosowanie wvrob6w budowlanych

Je$li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj4 mo2liwo56 wariantowego (r6wnowzr:inego)

zastosowania rodzaju material6w w wykonl'r,vanych Robotach, Wykonawca okreSli je na etapie

skladania ofert.

2.3. Przechowvwanie i skladowanie wyrob6w budowlanvch

Wykonawca zapewni, by tymczasowo skladowane wyroby budowlane, do czasu, a2 bgdq one potrzebne

do Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoj4jako6i i wlaiciwodci
do Rob6t, dla kt6rych s4 przeznaczone i byly dostgpne dla Inspektora Nadzoru do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania bgd4 zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ4TU I MASZYN
Wykonawcajest zobowi4zany do u2ywania takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wplyrvu
najakodi wykonywanych Rob6t. Sprzgt uZywany do Rob6t powinien byi zgodny z ofert4

Wykonawcy i powinien odpowiadad pod wzglgdem typ6w i ilodci wskazaniom zawartym w ST,

przedmiarue rob6t lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzgt powinien byi uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnoS6 sprzgtu powinna gwarantowa6 przeprowadzenie Rob6t zgodnie

z zasadani okeSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umow4. Sprzgt bgd4cy wlasnoSci4 Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Rob6t ma
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by6 utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotycz4cymi jego uzytkownika.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokument6w potwierdzaj 4cych dopuszczenie sprzgtu

do uZytkowania tam, gdzie jest to wlmagane przepisami. Je2eli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduj4 mo2liwo6i wariantowego uZycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zaniarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uZyciem
sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie mo2e byi p62niej zmieniany bez jego

zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszqy, urz4dzenia i narzgdzia nie gwarantuj4ce zachowania warunk6w
Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t.

Sprzgt do rob6t ziemnych, montarzowych musi byd w pelni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunk6w wykonywania rob6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKoW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich drodk6w transportu, kt6re nie wplyn4
niekorzystnie najakoSd wykonywanych Rob6t i wla6ciwoSci przewoZonych material6w. Liczba 6rodk6w

transportu bgdzie zapewnia6 prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre3lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umow4. Przy ruchu na

drogach publicznych pojazdy powinny spelniai wymagania dotycz4ce przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci4zeri na osie i irurych parametr6w technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadaj4ce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bgd4 usuniEte z Terenu Budowy.
Wykonawca bgdzie usuwa6 na bieZqco, na wlasny koszt, wszelkie zuieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wszystkie koszly z-uv. rqzane z

transportem w ramach budowy zadania ponosi Wykonawca.

s. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB6T BUDOWLANYCH

5.1. Oe6lne warunki wvkonania rob6t

a)Wykonawca j est odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umow6 za jako$i ich wykonania

oraz za ich zgodnodd z Dokumentacj4 Projektow4, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

b)Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowi4 zal4czniki do wykonania Rob6t.

c)W przypadku rozbie2noSci w ustaleniach poszczeg6lnych dokument6w obowi4zuje nastgpuj4ca

kolejno66 ich waZnoSci:

l.Specyfi kacja Techniczna, 2.Dokumentacja
Projektowa.

a)Wykonawca nie moze wykorzystywai na swoj4 korzySi blgd6w lub opuszczef w w/w Dokumentach,

a o ich wykyciu winien natychmiast powiadomii Inspektora Nadzoru, kt6ry dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

b)W przlpadku rozbieZnoSci opis wymiar6w jest wa:2niejszy od odczytu ze skali rysunk6w.
c)Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie koszt6w za szkody wynikle w wyniku prowadzenia

rob6t.

S.2.Wvkonawstwo Rob6t Budowlanvch

Zgodne z obowi4zuj4cymi normami , warunkami technicmymi, uzgodnieniami .
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6.KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROB6T BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola iakoici material6w

Wszystkie materialy uZyte do wykonania Rob6t winny odpowiada6 wymaganiom projektu budowlanego
i wykonawczego, niniejszej Specyfikacji Technicznej, winny posiadai deklaracje zgodnoSci producenta
i by6 zaakceptowane przez Zamawiaj4cego przed ich wbudowaniem.

6.2. Dokumentv Budowy

6.2.1 .Dziennik Budowv

Dziennik Budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiguj4cym Zamawiaj4cego i
Wykonawcg w okesie od ptzekazxia Wykonawcy Terenu Budowy do korica okesu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno56 zaprowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgd4 dokonywane na bieZ4co i bgdq dotyczyd przebiegu Rob6t, stanu

bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. KaZdy zapis w
Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony dat4jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra go dokonala z
podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluZbowego. Zapisy bgd4 czyielne, dokonane trwal4 technik4,
w porz4dku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zat4czone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bgd4 oznaczone kolejnym numerem zal4cmika i opatrzone
dat4 i podpisem Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Pozostale dokumenty budowy:

a) prawomocne pozwolenie na budowg ,

b) zawiadomienie o rozpoczgciu rob6t budowlanych,

c) plan BIOZ
d) protokoly przekazania Terenu Budowy,
e) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, f) protokoly z narad i

ustaleri,

g) korespondencja prowadzona w czasie Budowy.

6.2.3. Przechowvwanie dokument6w budowv:

Bgd4 one przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgd4 zawsze dostgpne

Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wgl4du na zyczenie Zamawiaj4cego.

7. ODBIoR ROB6T BUDOWLANYCH

7.1. Procedura Przeiecia Rob6t

Procedura przejgcia Rob6t odbgdzie sig zgodnie z zapisuni Warunk6w Umowy.

7.2.Pr6bv

Wykonawca przeprowadzi wymagane Pr6by zgodnie z zakresem okre6lonym w Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz
w stosownych aprobatach technicznych.
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem o dacie, po kt6rej bgdzie

gotowy do przeprowadzeniaku2dej z Pr6b, a Pr6by te zostanq przeprowadzone w ci4gu 3 dni po tej dacie

w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

We wszystkich Pr6bach winien uczestniczy,t przedstawiciel przyszlego u2ltkownika tj. PGM Polkowice
Sp. z o.o..

Wykonawca przedloZy Inspektorowi Nadzoru podwiadczone wyniki tych Pr6b.
Koszty zwiqzane z przeprowadzeniem wszystkich wymaganych pr6b (m.in. szczelnoSci), le24 po

stronie Wykonawcy. Pob6r wody do przeprowadzenia pr6by szczelnoSci winien sig odbywa6 wg
warunk6w postawionych przez PGM Polkowice.

7.3. Odbiorv

Rodzaje odbior6w rob6t
W zaleZno3ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaj4 nastgpuj4cym etapom odbioru: a)

odbiorowi rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu,
b) odbiorowi czgdciowemu,

c) odbiorowi koricowemu,

Wykonawca zobowi4zany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przyszlego U2ytkownika
oraz wszystkich wlaScicieli wz4dzeri, podziemnych i nadziemnych wystgpuj4cych na danym odcinku
odbiorowym.

Wykonawca zapewni wlasnym kosztem i staraniem wykonanie badah zagEszczenia gruntu przez

uprawnione jednostki.

CzynnoSci zwi1zane z odbiorami orM przygotowanie dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia

odbior6w, Wykonawca wykona i opracuje wlasnym kosztem i staraniem.

7.3.1. Odbi6r rob6t zanikaiacvch i ulesaiacvch zakrvciu

Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako6ci

wykonywanych rob6t, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegn4 zakryciu.

Odbi6r rob6t zanikaj4cych i ulegaj4cych zakryciu bEdzie dokonany w czasie umoZliwiaj4cym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu rob6t.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel PGM.
GotowoSi danej czgSci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p62niej jednak ni2 w ci4gu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako3i i ilo36 rob6t ulegaj4cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokument6w

zawieraj4cych komplet wynik6w badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj4 projektow4, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.2. Odbi6r czeSciowv

Odbi6r czgSciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czgSci rob6t. Odbioru czgSciowego

rob6t dokonuje sig wg zasadjak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor

Nadzoru.

Wynagane dokumenty:

l) Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badari i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST,

2) Swiadectwa jakoSci wydane przez Producent6w wyrob6w zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia l1.08.2004r. (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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3) Dokumenty na wykonanie rob6t towarzysz4cych oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t
wlaicicielom vzqdzeri' .

4) Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzgdnymi sieci wodoci4gowej,
5) Deklaracje zgodnodci z PN lub deklaracje zgodno6ci z aprobat4 techniczn4, wraz z kopi4 aprobaty,

dla wyrob6w budowlanych.
6) Protokoty zaggszczenia gr,tntu wykonane przez Wykonawcg.

7) Kopie karl przekazania odpad6w na skladowisko lub podmiotom maj4cym pozwolenie na dalsz4
przer6bkg lub utylizacje odpad6w, protokoly kwalifikacji odpad6w i zdania zlomu.

8) Protokoly przekazania terenu wlaScicielom.

9) Inne dokumenty wymagane prz ez Zamawiaj4cego.

7.3.3.Odbi6r koficowv rob6t

Zasadv odbioru koricoweeo rob6t
Odbi6r koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci,

jako$ci i warto5ci.

Calkowite zakohczenie rob6t oraz gotowoSi do odbioru kofcowego bgdzie stwierdzona przez

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznp powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbi6r koricowy rob6t nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia rob6t i przyjgcia dokument6w, o kt6rych mowa w
punkcie 7.3.3.1.

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznac zona przez Zamawiajqcego w obecnoSci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj4ca roboty dokona ich oceny jako6ciowej na podstawie
przedlozonych dokument6w, wynik6w badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno5ci wykonania
rob6t z dokumentacj4 projektow4 i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacj1 ustaleri przyjgtych w trakcie
odbior6w rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu, zwlaszcza w zakesie wykonania rob6t
uzupelniaj 4cych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupelniaj4cych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy
termin odbioru koicowego.
Fakt zakoriczenia rob6t winien potwierdzii wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem

umoZliwienia przyst4pienia do czynnoSci odbiorowych, zgodnie z umow4.

Wykonawca przekaze Zamawiaj4cemu:

l. Stosowne odwiadczenie kierownika budowy z dol4czonym pozwoleniem na budowg, wymaganymi

uprawnieniami budowlanymi oraz zalwiadczeniem o przynale2no6ci do Izby hZynier6w
Budownictwa, obejmuj4cy caly okres pelnienia funkcji.

2. Zbiorczy, przegl4dowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporz4dzony na bazie roboczych szkic6w
geodezyjnych, podpisany i opieczgtowany przez kierownika budowy i uprawnionego geodetg.

3. Robocze, polowe szkice geodezyjne sluZby geodezinej Wykonawcy.
4. DokumentacjE powykonawczq z naniesionymi zmianami.
5. Dzienniki budowy i ksiggi obmiar6w.
6. Powykonawcze mapy geodezyj ne - 3egz.

S.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Dla ulatwienia rozliczefi w 1rakcie wykonywania rob6t przedmiar rob6t posiada pozycje zagregowane.
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Wykonawca rob6t na etapie przetargu winien przeaaalizowa6 wszystkie koszty (r6wnie2 rob6t

tymczasowych i towarzysz4cych ) i uj46 je w pozycjach zagregowanych.

Jefli w przedmiarze nie ujgto wszystkich pozycji wynikaj4cych z zakresu rob6t okre5lonych w PW w
zakresie okreSlaj4clm specyfikg przedmiotu zam6wienia bgdzie sig uwaZalo, 2e Wykonawca rob6t
wycenil je w innych pozycjach przedmiaru. W zwi4zku z poryZszym, w przypadku braku pozycji w
przedmiarze rob6t Wykonawca nie bgdzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

Obmiar rob6t bgdzie okreSlai faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacj4 projektow4 i
ST, wjednostkach ustalonych w wycenionym na etapie przetargu przedmiarze rob6t.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgd4 wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek bl4d lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloiciach podanych w przedmiarze rob6t lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukofczenia
wszystkich rob6t.

9, SPOSoB ROZLICZENIA ROB6T
Podstaw4 platnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarow4
ustalonq dla danej pozycji przedmiaru rob6t przy skladaniu oferty.
Cena j ednostkowa pozycji bgdzie uwzglgdnia6 wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skladaj4ce sig

najej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i aktv prawne obowiazujace przv realizacji niniejszej umowy:
a) Ustawa z dniaT lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U. z20l7r. poz. 1332 (z p62niejszymi zmianami)
b) Ustawa z dnia27 kwietnia20Ol Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2017t. poz.519 (zp6iniejszymi

zmianami)

c) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach Dz.U . z 2016r. poz. 1987 ( z p6lniejszymi zmianami)

d) Ustawa z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. z2016r. poz. 1440 ( z p6iniejszymi
zmianami).

e) Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraj4cego dane dotycz4ce bezpieczefstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

f1 Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacj i dotycz4cej

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.z 2003 w
120 poz. 1126 z p62. zm.)

g) Rozporz4dzenie MPiPS z dnia26.09.1997r. w sprawie og6lnych przepis6w bhp (tekst jednolity

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

h) Rozporz4dzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 22003r. nr 47 poz. 401)

i) PN-EN 45014:2000 Og6lne kry.teria deklaracji zgodno5ci skladanej przez dostawca.

j) Rozporz4dzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracj i z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie

system6w oceny zgodnoSci, wzoru deklaracji zgodno5ci oraz sposobu znakowania wyrob6w
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r.

Nr 113, poz. 728)

k) Ustawa z dnia I7 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2016r. poz. 1629 z

p6Zniejszymi zmianami)
l) Rozporz4dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowni ctwa z lunia?l lutego 1995r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowari geodezyjno-kartograficmych oraz czynno6ci geodezyjnych

obowi4zuj4cych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r,Nr25 poz. 133)
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ST 01 Prrygotowanie terenu pod budowg

CPV 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg
i roboty ziemne

l.CZDSC OGoLNA

l.l.Nazrva nadana zam6wieniu przez Zamawiaj4cego Nazwa
zadania nadana przez Zamawial4cego brzmi:

,,Budowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej w Polkowicach prry ul. Nagietkowej"

l.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objgtych ST

- Zakres rob6t obejmuje wlyczenie sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitamej

2.WYMAGANTA DOTYCZACE Wr,AsCIWOsCl WvnOnoW BUDOWLANYCH
Warunki og6lne stosowania material6w podano w ST 00. "Wymagania og6lne".

Materialami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punkt6w wysokoSciowych sq:

- slupki betonowe;

- pale i paliki drewniane; - rury metalowe; bqdZ inne materialy akceptowane ptzEz

Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce sprzgtu okreSlono w ST 00

4. WYMAGANTA DOTYCZACE SRODKoW TRANSPORTU
Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce transportu okre6lono w ST 00

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANTA ROB6T BUDOWLANYCH
Og6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST 00.

Tyczenie osi trasy nale2y wykona6 w oparciu o Dokumentacjg Projektow4,

6.KONTROLA, BADANIA I ODBI6R WYROB6W ORAZ ROB6T BUDOWLANYCH
Og6lne zasady kontroli ijakoSci rob6t podano w ST 00. "Wymagania og6lne".

7. ODBIoR ROB6T BUDOWLANYCH
Og6lne zasady przedstawiono w czgdci ST 00.

Odbi6r rob6t zwiaganych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkic6w i

dziennik6w pomiar6w geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej, kt6re Wykonawca przedklada

Insoektorowi Nadzoru.
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8. OBMIARROBOT
Roboty w zakresie wytyczenia projektowanego wodoci4gu nie podlegaj4 osobnemu obmiarowi.
Pozostale ustalenia w pkt. 9

9. SPOSoB ROZLICZENIA ROB6T
Roboty w zakresie wficzenia projektowanego wodoci4gu stanowi4 integralna cz9d6 Rob6t Stalych
(rob6t instalacyjnych opisanych w ST 04 Budowa wodociqgdw i nie podlegaj4 odrgbnej zaplacie.
Uwa2a sig, Ze sq one ujgte w cenach jednostkowych tych rob6t, dla kt6rych sq niezbgdne do
prawidlowego wykonania.

IO.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Instrukcja techniczna 0 - 1 . Og6lne zasady wykonl'wania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gl6wny Urz4d Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
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ST 02 Rozbi6rka nawierzchni

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r62nych nawierzchni

r.cz\sc ocoLNA

l.2,Nazwa nadana zam6wieniu przez Zamawiajqcego Nazwa
zadania nadana przez Zamawiaj4cego brzmi :

,,Budowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej w Polkowicach przy ul. Nagietkowej"

l.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objgtych ST Zakres

rob6t obejmuje rozbi6rkg nawierzchni :

. nawierzchniagruntowa,

2.WYMAGANTA DOTYCZ,{CE WI-AsCrWOsCr WvnOS6W BUDOWLANYCH
Warunki og6lne stosowania material6w podano w ST 00. "Wymagania og6lne". Materiaty
istniej4ce

3. WYMAGANTA DOTYCZACE SPRZ4TU r MASZYN
Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce sprzgtu okedlono w ST 00

Do wykonania rob6t zwi4zanych z rozbi6rk4 element6w dr6g moze by6 wykorzystany sprzgt podany

ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. ,

- ladowarki lub koparki,

- 2urawie samochodowe,

- samochody cigZarowe,

- mloty pneumatyczne,

- pily mechaniczne,

- koparki.

4. WYMAGANTA DOTYCZACE SRODKoW TRANSPORTU
Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce transportu okre5lono w ST 00

Material z rozbi6rki moina przewozi6 dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBoT BUDOWLANYCH
Og6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST 00.

Roboty rozbi6rkowe element6w dr6g obejmuj4 usuniEcie z terenu budowy wszystkich element6w w
pasie rob6t zgodnie z dokumentacj4 projektow4, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.. JeSli

dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbi6rkowej, Inspektor
Nadzoru moZe poleci6 Wykonawcy sporz4dzenie takiej dokumentacji, w kt6rej zostanie okre5lony

przewidziany odzysk material6w.
Roboty rozbi6rkowe mozna wykonywai mechanicznie lub rgcznie w spos6b okeSlony w ST lub przez

Insoektora Nadzoru.
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Wszystkie elementy mo2liwe do powt6rnego wykorzystania powinny byi usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzeri. O ile uzyskane elementy nie staj4 sig wlasno6ci4 Wykonawcy, powinien on
przewie26 1e na miejsce okreSlone w ST lub wskazane przezlnspektora Nadzoru.

Elementy i materialy, kt6re nie nadaj4 sig do powt6mego wbudowania, powinny byi usunigte z terenu

budowy.
Doly (wykopy) powstale po rozbi6rce element6w dr6g znajduj4ce sig w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj4 projektow4 bgd4 wykonane $rykopy powinny by6 tymczasowo zabezpieczone. W
szczeg6lnoSci nal e2y zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBI6R WYROBOW ORAZ ROB6T BUDOWLANYCH
Og6lne zasady kontroli i jakoSci rob6t podano w ST 00. "Wymagania og6lne".
Kontrola jakodci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnodci wykonanych rob6t rozbi6rkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia element6w przewidzianych do powt6mego wykorzystania.

7. ODBIoR ROB6T BUDOWLANYCH
Og6lne zasady przedstawiono w czgSci ST 00.

8. OBMIAR ROBOT
Og6lne zasady obmiaru podano w ST 00

Jednostk4 obmiarow4 dla rozbieranych warstw konstrukcyjnych jezdni jest lm2.

9. SPOSoB ROZLICZENIA ROB6T

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbi6rki,

- wyr6wnanie podloZa i uporz4dkowanie terenu rozbi6rki;

IO.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystgpuj4.
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ST 03 Roboty ziemne

CPV 45111200-0 roboty w zakresie prrygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

LCZgse OGoLNA

l.l.Nazrva nadana zam6wieniu przez Zamawiajqcego Nazwa
zadania nadana przez Zamawiajqcego brzmi :

,,Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w Polkowicach przy ul. Nagietkowej"

l.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objgtych ST

1.2.1. Roboty ziemne Zakres

robot obejmuje:

a) wykonanie wykop6w liniowych w gruncie kat. I-III o szerokoSci 0,9m i Sredniej glgbokoSci 1,20m dla
sieci wodoci4gowej;

b) wykonanie podsypki o gr.20 cm dla wodoci4gu i kanalizacji sanitamej;
c) wykonanie obsypki ruroci4g6w z piasku do 30cm ponad wierzch rury;
d) zasypanie wykop6w gruntem rodzimym (w przypadku uzyskania wymaganych parametr6w);

e) zaggszczanie wykop6w warstwami o grubodci max. 20cm.

1,2.2, Zab ezpieczenie wykop6w
Zakres rob6t obejmuje:

wykonanie pelnego szalowania wykop6w wypraskami lub szalunkami systemowymi;

1.2.3. Zabezpieczenie istniej4cego uzbrojenia Zakres

rob6t obejmuje:

zabezpieczenie istniej4cego uzbrojenia poprzez podwieszenie wg dokumentacji proj ektowej;

1.3. Okre5lenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniaj4ca warunki stateczno6ci i odwodnienia.

Wvsoko66 nasypu lub elebokoSd wvkopu - r62nica rzgdnej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, kt6rego glgbokoSi jest mniejsza niZ I m.

Wykop Sredni - wykop, kt6rego glgbokoSijest zawarta w granicach od I do 3 m.

Wykop elgboki - lvykop, kt6rego glgboko 56 przekracza 3 m.

Grunt nieskalistv - kazdy grunt rodzimy, nie okreSlony jako grunt skalisty.

Grunt skalistv - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, kt6rego pr6bki nie wykazuj4
zmian objgto3ci ani nie rozpadaj4 sig pod dzialaniem wody destylowanej; majq wytrzymaloSd na Sciskanie

R" ponad 0,2 MPa: wymaga u2ycia Srodk6w wybuchowych albo narzEdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) grunt6w pozyskanych w czasie

wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwiqzanych z trasq
drogow4.
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoii charakteryzuj4ca stan zagQszczenia gruntu, okeSlona wg
wzoru:

t = 
- 

O[a"a

gdzie:

0a - ggsto5i objgto5ciowa szkieletu zagEszczonego gmntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/mi), 0d, -

maksymalna ggstoSi objgtoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoSci optymalnej, zgodnie z PN-
8-04481 :1988 [2], sluz4ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wska2nik r62noziamistoSci - wielko56 charakteryzuj4ca zaggszczalnoi(, grunt6w niespoistych, okreSlona

wg wzoru:

doo

U = 
- 

dto

gdzie:

dro - (rednica oczek sita, przez kt6re przechodzi 60% gruntu, (mm), dto -

6rednica oczek sita, przez kt6re przechodzi l0% gruntu, (mm).

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WynOS6W BUDOWLANYCH
2.1. Roboty ziemne Materialy
wbudowane to:

-piasek na podsypkg i obsypkg do wysokoSci 30cm ponad wierzch rury wgPN-B-I1113,

-posp6lka do zasypania wykop6w , nadajqcy sig do zaggszczenia.

2.2. Zab ezpieczenie wykop6w
Materialy do zabezpieczeni a wykop6w:
o szalunki systemowe lub wypraski

2.3. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia Zabezpieczeme

wykonai przy u2yciu:
. krawgdziak6w 10cmx 10cm;

' desek;
. podklad6wdrewnianych;
. prgt6w stalowych O6mm;
. material6wpomocniczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Roboty ziemne
Sprzgt do rob6t ziemnych musi by6 w pelni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunk6w

wykonywania rob6t.

Wykonawca powinien wykazai sig mo2liwoSci4 korzystania z nastgpuj4cego sprzgtu m. in.:

I . 2urawie budowlane samochodowe;

2. koparki, spycharki, wci4garki mechaniczne ;

3. sprzgt do zaggszczania grunlu1'

4. samochody samowyladowawcze.
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3,2. Zab ezpieczenie wyko p 6w

Dla zabezpieczenia Wykop6w wykonawca powinien posiada6 :

. Zuraw samochodowy;

. przyczepQskrzyniow4.

3.3. Zabezpieczenie istniejqcego uzbrojenia,
Nie wystgpuje.

4. WYMAGANTA DOTYCZACE SRODKoW TRANSPORTU
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczQce transportu okre6lono w ST 00.

4.1. Roboty ziemne
Wyb6r Srodk6w transportowych oraz metod transportu powinien byi dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objgtoSci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglofci transportu.

Wydajno5i Srodk6w transportowych powinna by6 ponadto dostosowana do wydajnodci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materialu).

Zwigkszenie odleglo5ci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze byd podstaw4 roszczeh
Wykonawcy, dotycz4cych dodatkowej zaplaty za tra$port, o ile zwigkszone odlegloSci nie zostaly
wczeSniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu gruntu wydobfego z wykop6w stosuje sig samochody samowyladowcze i inne
Srodki transportu - odpowiadaj4ce pod wzglgdem typ6w i iloSci wymaganiom zawafiym w Projekcie

Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Materialy sypkie np. piasek, naleZy przewozil w warunkach zabezpieczaj4cych je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zarieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materialami np. innych klas i gatunk6w.

JeZeli piasek i Zwir przeznaczony do wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany

bezpoSrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowani4 to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyt material przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podlo2e w miejscu skladowania powinno byd r6wne, utwardzone i dobrze

odwodnione.

4.2. Zrbezpieczen ie wykop6w
Materialy niezbgdne do zabezpieczenia wykop6w przewozid transportem samochodowym.

4.3. Zabezpieczenie istniej4cego uzbrojenia,
Materialy niezbgdne do zabezpieczenia istniej4cego uzbrojenia przewozii transportem samochodowym
dostgpnym na budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB6T BUDOWLANYCH

5.1. Roboty ziemne
. Wykopy nal ezy prowadzil gl6wnie mechanicznie w zgodnie z norm4 PN-B10736/99

" Wykopy otwarte dla przewod6w wodoci4gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" .

Przed przyst4pieniem do wykonania podlo2a nale2y dokonad odbioru technicznego wykopu tolerancja

rzgdnych dna wykopu * 3 cm. Przewody wodoci4gowe naleZy ukladai w suchym wykopie, na
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wyr6wnanym podlo2u, z zachowaniem warunku nienaruszalnofci struktury gruntu rodzimego, zgodrne z

zaprojektowanym spadkiem.
. PodloZe dla rur - podsypka z piasku o gruboSci 20 cm (ziama do 20 mmbez frakcj i pylastych);
. Zaggszczenie podsypki do 97Vo wg Proctora;
. G6m4 warstwg podsypki wykonad bez zaggszczania, ma to by6 luzna warstwa piasku o grubo5ci

3-5cm - warstwa wyr6wnawcza; PodloZe pod rury powinno byi tak przygotowane, aby rury po ich
uloZeniu opieraly sig na calej jego dlugo3ci. Rura posadowiona na warstwie wyr6wnawczej {o grub.

3-5 cm) powinna sig opierad co najmniej na 1/4 swojego obwodu, W miejscach wystgpowania
pol4czeh kielichowych, naleZy w podloZu wykona6 niecki monta'2owe.

Zaggszczanie podsypki nale2y prowadzil przy uzyciu lekkich zaggszczarek wibracyjnych
(maksymalny cig2ar roboczy 0}0 kN) lub lekkich zaggszczarek plytowych o dzialaniu wstrz4sowym
(maksymalny cigZar roboczy do 1,00 kN). W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia naleZy

utrzymywai vrykop w stanie suchym.

Material podloza nie mo2e byd zmrozony i nie mo2e zawierad kamieni o ostrych krawgdziach.

Do zas1p1'wania ruroci4gu mozna przystqpil po zakoficzeniu ukladania przewod6w i wykonaniu
lnwentaryzacj l geodezyj neJ.

. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i nasypki) ruroci4gu do wysoko5ci 30 cm nad wierzch rury
materialem dowiezionym o parametrach jak dla podloza, z wyl1czeniem miejsc na zlqczach-

zaggszczenie do 0,97 Proctora.
. Obsypka musi byi prowadzona tak, aby nie nastqpilo przemieszczenie rur, dlatego konieczne jest

wykonywanie jej jednoczeSnie z obydwu stron ruroci4gu.
. Warstwa przykrywaj4ca, wystgpujqca w przedziale wysokoSci od 0,3 do 1,0 m nad wierzch rury
moirc byt zageszczona za pomoc4 dredniej wielkoSci zaggszczarek wibracyjnych (maksymalny cigZar

roboczy 0,60 kN) lub za pomoc? plytowych zaggszczarek wstrzqsowych (maksymalny cig2ar roboczy

5,00 kN). Srednie i ciE2kie wz4dzenia do zaggszczania gruntu wolno stosowad dopiero przy przykryciu
ruroci4gu powyZej 1,0m.

. Wykonanie zasypki do poziomu wynikajqcego z uksztaltowania terenu. Zasypkg wykona6 gruntem

rodzimym warstwami grub. max 20 cm, z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbi6rk4 umocnienia

wykopu. Dla dr6g gruntowych zasypkg wykonai gruntem rodzimym nadaj4cym sig do zasypki i
zagQszczenia do 0,98 Proctora.

. Wykonuj4c zasypkg nale2y uwa2at by ruroci4g nie uleg) zniszczeniu.

. Nie nale2y zrzucai materialu obsypki na rurg z wysokoSci wigkszej ni22 m.

. Przy zaggszczuriu warstwy ochronnej nale2y zwracat uwagg by zaggszczarkami nie dotyka6

bezpodrednio rury.
. Zaggszczenie na calej szerokoici wykopu warstwami o gruboSci:

- 0,15 m - - przy zaggszczaniu rEcznym;

- 0,20 m - - przy zagQszczaniu mechanicznym.
. Zasypka powinna byi dokladnie pol4czona z gruntem rodzimym, a jednoczednie podczas

zaggszczania mechanicznego nie wolno naruszyd struktury gruntu s4siaduj4cego dlatego przed

zagQszczaniemkolejnej warstwy nalezy rozebrat umocnienie wykopu (na wysokodci tej warstwy).
. Stopieri zaggszczenia powinien byi systematycznie sprawdzany przez upraw onego Inspektora.
. ZagQszczenie gruntu nad ruroci4giem przy :u?yciu urz4dzeh kafarowych lub lyzki koparki jest

niedoouszczalne.
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5.2. Zab ezpieczenie wyko p 6w

Szalowanie wykop6w wykona6 za pomocq wyprasek lub zastosowai szalunki systemowe.

Szerokoii wykop6w w dwietle: 0,9m.

Obci4zenie naziomu nie bli2ej niz 1,0 m od krawgdzi wykopu.

Rozparcie uykop6w powinno by6 pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykony.rvania. Kontroli
dokonywa6 nale2y zwlaszcza po opadach atmosferycznych (z uwagi na mo2liwoS6 wymycia gruntu).

Natychmiast po odbiorze nale?y zasypywa6 wykopy, aby zminimalizowad czas odwadniania
wykop6w.

5.3, Zabezpieczen ie istniej4cego uzbrojenia

- Przed wykonywaniem prac na skrzy2owaniach z sieciami obcymi naleZy powiadomii u2)'tkownik6w
poszczeg6lnych sieci i urz4dzeri o sposobie i terminie wykonania rob6t.

- Przebieg uzbrojenia podziemnego naleZy potwierdzid na planach sytuacyjnych i wytyczyi pod

nadzorem wla6ciciela sieci.

- W miejscu skzyZowania projektowanej sieci z istniej4cym uzbrojeniem, naleZy wykop wykona6

rgcznie w celu potwierdzenia przebiegu istniej4cej sieci.

- Napotkane istniej4ce uzbrojenie nale2y natychmiast zabezpieczy,t przed uszkodzeniem przez

podwieszenie.

- Zabezpieczenie wykonai wg Dokumentacji Projektowej i wymog6w wlaScicieli sieci.

6.KONTROLA, BADANIA I ODB|6R WYROB6W ORAZ ROB6T BUDOWLANYCH

6.1. Roboty ziemne,
. Wykonawca jest zobowiqzany do stalej kontroli prowadzonych rob6t. Po wykonaniu wykopu nalezy

sprawdzii czy pod wzglgdem ksztaltu i wykoriczenia odpowiada wymaganiom normy PN-B-10736:99

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodociqgowych i kanalizacyjnych.
. Tyczenie obrysu wykopu powimo by6 wykonane z dokladno3ci4 do +5cm dla Wznaczenia

charakterystycznych punkt6w zalamania
. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byi wigksze ni2 +1Ocm.

R62nice w stosunku do projektowanych rzgdnych rob6t ziemnych nie moZe przekoczyi + I cm i 3cm .

Szeroko66 wykopu nie mo2e r62ni6 sig od szerokoSci projektowanej o wigcej ni2 +l0cm a odchylenie

krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekaczac +/-5cm
. rzgdne dna Wykopu pod fundamenty nie powinny sig r62nii wigcej niZ +5 cm
. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania. nale2y (przy udziale Inspektora Nadzoru)

sprawdzi6 czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego

Wykonawcy projektu.

6.2. Zab ezpie czenie wykop 6w

PrawidlowoS6 zabezpieczenia wykop6w winna byi potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

6,3. Zabezpieczen ie istniej4cego uzbrojenia
Prawidlowo66 zabezpieczenia istniej4cego uzbrojenia winna byi potwierdzona przez Inspektora

Nadzoru i wlaSciciela uzbroienia.
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7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbi6r rob6t ziemnych dokonywanyjest na zasadach Odbioru rob6t zanikaj4cych i ulegajqcych zakryciu.

Odbioru rob6t ziemnych dokonuje sig zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 805:2002.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacj4 Projektow4 i wymaganiami Inspeklora

Nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowatiem tolerancj i daty wyniki pozytywne.

7.1. Roboty ziemne

Odbiorowi podlegaj4 nastgpuj4ce elementy: .

ilod6 i jako6i wykonanego wykopu,
. iloSi ijako56 wykonania zasypki.

7.2, Zabezpieczen ie wykop6w
Odbi6r obejmuje sprawdzenie sposobu wykonania obudowy wykop6w

7.3. Zabezpieczenie istniej4cego uzbrojenia,
Odbi6r obejmuje sprawdzenie zabezpieczenia sieci obcych w obrEbie wykopu.

8. OBMIAR ROB6T
Roboty ziemne, zabezpieczenie wykop6w i zabezpieczenie istniej4cego uzbrojenia nie podlegaj4

osobnemu obmiarowi i s4 uwzglgdnione w ST-04. Pozostale ustalenia w pkt. 9.

9, SPOSoB RO ZLTCZF,NT A ROB6T
Roboty ziemne, zabezpreczenie wykop6w i zabezpieczenie istniej4cego uzbrojenia stanowi4 integralna

cz95i Rob6t Stalych (rob6t instalacyjnych opisanych w ST-0r' Budowa wodociqgdw i nie podlegajq

odrgbnej zaplacie. UwaZa sig,zes4 one ujgte w cenach jednostkowych tych rob6t, dla kt6rych s4

niezbgdne do prawidlowego wykonania .

Oddzielnej zaplacie podlegai bgd4 roboty zwiqzane z wymian4 gruntu.

9.1. Cena wymiany gruntu obejmuje:
. transport urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo56 do 5 km,
. zakup i transport posp6lki do zasypania wykop6w.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Roboty ziemne
a) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6w wodoci4gowych i

kanalizacyjnych. warunki techniczne wykonania i odbior6w
b) PN- 741803020 Glgboko6i przemarzania grunt6w

c) PN-75/B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podzialy i opis gruntu"

d) PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie"

- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania

- BN-77/893 1 - 1 2 Oznaczenie wsp6lczynnika zaggszczenia gruntu
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- PN-B-I 11 1 1 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
mieszanka.

- PN-B- 1 1 I I 3 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2, Zabezpieczenie wykop6w Nie
wystgpuj4.

10.3. Zabezpieczenie istniejqcego
uzbrojenia, Nie wystgpuj4.

ST 04 Budowa wodocieg6w i kanalizacji sanitarnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci4g6w

i ruroci4g6w do odprowadzania Sciek6w

LczE,se oc6LNA
1.1 Nazwa nadana zam6wieniu przez Zarnawiaj4cego Nazwa
zadania nadana przez Zamawiaj4cego brzmi:

,,Budowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej w Polkowicach przy ul. Nagietkowej"

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objgtych ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.

1.3. Podstawowe okreSlenia
Przew6d wodoci4gowy - ruroci4g wraz z urzqdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Przew6d kanalizacji sanitarnej- do odbioru 6ciek6w

2.WYMAGANTA DOTYCZACE WLASCTWOSCT WvnOn6W BUDOWLANYCH

Warunki og6lne stosowania material6w podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Og6lne wymagania

dotyczqce wykonania i odbioru rob6t".
Do budowy sieci wodoci4gowej stosowad materi aly i txz4dzenia, na kt6re zostala ustanowiona wlaSciwa

przedmiotowo Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN.

Wykonawca musi przedloZyi deklaracjg zgodnoSci z Polskq Normq lub normami zharmonizowanymi dla

zastosowanych material6w.
Dla material6w stosowanych do przesylu wody i maj4cych kontakt z wod4 pitn4 nalezy przedstawi6 atest

higieniczny Paristwowego Zakladu Higieny , 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 oruz decy4g

miejscowego PPIS na ich zastosowanie.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora Nadzoru

Wodoci4g wykonai rur 160mm PEl00 x 9,5 SDR1T,RCORC-TYP 2 PNl0l:200,97m..
Rury l4czyi przez zgrzew doczolowy lub elektrooporowy.

Ukladai zgodnie z normq PN-B-10725:1997.

Uzbrojenie wodoci4gu stanowi4 :

. hydrant podziemny Dn 80mm wraz z zasvw4 kolnierzow4 Dn8Omm migkkouszczelniai4ca ,

r6wnoprzelotowa zgodnie z EN 1074-1 i EN 1074-2 ,fig. 002, PN16;

Rwoci4g sanitamy wykonad z rur kanalizacyjnych o Srednicy ks 200 x 4,7 PVC-U, klasy ,,S" SN8, SDR34

(rury z wydlu:zonym kielichem) o L=l71.59 m
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Skladowanie wyrob6w budowlanych

Przechowywane materialy i vz4dzenia nale2y konserwowa6 i przechowywai zgodnie z wymaganiami

norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w spos6b umoZliwiaj4cy latw4
identyfi kacjg danej partii material6w.
Skladowanie material6w powinno odbywai sig w warunkach zapobiegaj4cych zniszczeniu, uszkodzeniu

lub pogorszeniu ich wlasno5ci technicznych. NaleZy bezwzglgdnie stosowai sig do instrukcji
skladowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztaltek musz4 byi
przeprowadzane przy ci4glej obserwacji wlaSciwo(ci material6w i zewngtrznych warunk6w panuj4cych

podczas procesu, tak aby. wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom.

Armatura zgodnie z norm4 PN-92/M-74001 powinna byd przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj4cymi korozjg.

L4cznik| kolnierze i inne materialy pomocnicze naleZy przechowywa6 w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Miejsce skladowania material6w zabezpieczy dla swych potrzeb Wykonawca rob6t.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania powinny by,6 zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi

szczeg6lowe informacje dotyczqce 2r6dla wltwarzania material6w oraz odpowiednie Swiadectwa badari,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i pr6bki do zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANTA DOTYCZACE SPRZ4TU r MASZYN
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzgtu okredlono w ST 00.

Sprzgt do rob6t montazowych musi byi w pelni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunk6w

wykonywania rob6t.

Wykonawca powinien wykazai sig moZliwoSci4 korzystania z nastgpuj4cego sprzgtu m. in.: a)

sprzgt do zgrzewania rur,
b) Zurawie budowlane samochodowe,

c) samochodysamowyladowawcze,

d) sprzgt do zaggszczania gruntu,

e) sprzgt do wykonania przewiertu sterowanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKoW TRANSPORTU
Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce transportu okreilono w ST 00.

Do transportu material6w nale|y u2y1 nastgpuj4cych Srodk6w transportu:

a) Ciqgnik kolowy 40-50 KM;29-37 kW
b) Przyczepa skzyniowa
c) Samoch6d skrzyniowy
d) Zuraw samochodowy

Transport material6w (prefabrykat6w betonowych, rur, iglofiltr6w) itp. urz4dzei powinien odbywai sig

zgodnie z wytycznymi producenta.

Wyladunek material6w i vz4dzeh musi odbywai sig z zachowaniem wszelkich Srodk6w ostro2noSci

uniemo2liwiaj4cych ich uszkodzenie.

Transport powinien by6 jak okreSlono w specyfikacii, bqdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez

Inspektora Nadzoru. Transport rur.
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Materialy nale2y ustawi6 r6wnomiernie na calej powierzchni zaladunkowej i zabezpieczyt przed
mo2liwoici4 przesuwania podczas przewozu.. W),ladunek rur powinien odbywai sie z zachowaniem
wszelkich 6rodk6w ostro2noSci uniemo2liwiajqcych uszkodzenie rur. Transport armatury
Armatura powinna by6 transportowana w pozycji do wbudowania. W celu zabezpieczenia przed,

uszkodzeniem, naleZy dokona6 usztywnienia przez stosowanie przekladek lub klin6w z drewna, gumy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ.{CE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty montarzowe wykonywa6 zgodnie z dokumentacj4 projektow4, wytycznymi producenta rur.
Przed wbudowaniem rur naleZy sprawdzi|, czy nie maj4 one widocznych uszkodzef powstalych w czasie
transportu i skladowania. Rury uszkodzone nale?y usun46 i zmagazynowat. poza strefq montazow4.

R::;ry l4czyd przez zgrzewanie doczolowe. Uklada6 go zgodnie z norm4 PN-B- 1 0725:1997 .

Ulo2ony wodoci4g oznaczyt ta5m4 lokalizacyjn4 koloru bialo-niebieskiego o szeroko6ci min.20 cm z
wkladk4 metalow4. TaSmg nale?y prowadzid na wysokoSci 30 cm nad grzbietem rur.

Punkty charakterystyczne wodoci4gu tj. zasuwy i hydranty naleZy oznakowa6 w terenie, w spos6b trwaly
tabliczkami orientacyj nymi.
Tablice naleZy przymocowai w polo2eniu pionowym na wysoko6ci 1.8 do 2.4 m.

6.KONTROLA, BADANIA I ODBIoR WYROBoW ORAZ ROB6T BUDOWLANYCH

Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce kontroli jakoSci okreSlono w ST 00.

W szczeg6lnoSci kontrola i badania powinny obejmowa6 sprawdzenie :

6. l.zgodnoSci rob6t z Dokumentacj4 Techniczn4

6.2.przydatnoSci (akoSci) wyrob6w i material6w zgromadzonych na budowie a przeznaczonych do
wbudowania i wykorzystania w trakcie rob6t;

6.3.szczelno6ci przewodu

6.4.wodoci4gu pod k4tem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym przez ak,redytowane laboratorium .

Kontrole iakodci rob6t instalacyjno- montazowych nale?y prowadzii zgodnie z wymaganiami normy: PN-
B.-10725. Wodoci4gi. Przewody zewnqtrzne. Wymagania i badania.

W szczeg6lnoSci kontrola powinna obejmowa6 sprawdzenie :

a) zgodno$ci rob6t z Dokumentacj4 Techniczn4

b) badanie szczelno3ci przewodu

c) badanie fizyko-chemicznym i bakteriologi cznym ptzez akredyowane laboratorium.

Ruroci4si po zmontowaniu i oczyszczeniu naleZy podda6 pr6bie szczelno6ci.

Pr6by powinny byi przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 ,,Wymagania i
badania dotyczqce szczelnoSci przewodu"

Pr6ba szczelnodci powinna by6 przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-I0725:1997 pkt
8 ,,Wymagania i badania dotycz4ce szczelnoSci przewodu"
Badanie szczelnoSci naleZy przeprowadzad przy temperaturze powierzchni zewngtrznej przewodu
powyZej 1"C.

Z powierzchni przewodu naleZy usun4i ewentualne zanieczyszczenia. Na badanym odcinku nie

montowai armatury z wyjqtkiem zasuw, kt6re powinny by6 calkowicie otwarte.

Badanie szczelno6ci przewodu wykonai z zastosowaniem pr6by hydraulicznej. Szczelno5i powinna byi
taka aby przez 30min cidnienie nie spadlo poniZej warto6ci ciSnienia pr6bnego tzn. 1MPa.
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Plukanie i dezynfekcia

Po pr6bie szczelno5ci wykonai plukanie wodoci4gu. Nastgpnie wodoci4g naleZy podda6 dezynfekcji,
kt6r4 naleiry przeprowadzid wod4 chlorow4 powstal4 z rozpuszczenia w wodzie podchlorynu sodu, tak
aby woda chlorowa zawierala min. 50 mg Cl2 ll. Czas przetrzymywania wody chlorowanej w ruroci4gu
winien wynosii min.24 godziny.
Przed zrzutem wody do istniej4cego kanalu sanitamego nale 2y przeprowadzii dechloracjg wo dy poprzez
dodanie tiosiarczanu sodowego w ilodci 3,5kg tiosiarczanu na 1 kg wolnego chloru.
Dechloracjg wykonai w prowizorycznym zbiomiku, do kt6rego bgdzie dodawany tiosiarczan.
Po tak przeprowadzonej dezynfekcji naleZy przeprowadzid ponowne plukanie przewodu.

Nastgpnie wodg naleZy podda6 badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym przez akedytowane
laboratorium.

7. ODBIdR ROB6T BUDOWLANYCH

Odbiorowi podlegajq nastppujqce elementy: .

- zgodno5i wykonania z Dokumentacj4 Projektowq,
. pol4czenia przewod6w
. szczelnoS6przewod6w,

Sie6 wodoci4gow4 naleZy wykonai i odebrai zgodnie z PN-B-I0725:1997.
1. Przed zgloszeniem do odbioru przez PGM pr6by szczelnoSci naleZy wykonai inwentaryzacje

geodezyjn4 przedlo2yi dokumenty pomiarowe ( szkice polowe) .

2. Termin i spos6b wl4czenia nowo wybudowanego ruroci4gu do czynnej sieci wodoci4gowej nalezy
uzgo dni6 z U 2ytkownikiem

3. Warunkiem wl4czenia j est przedstawienie wyniku badania wody i pr6by szczelno6ci.

Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny by6 ujgte w formie protok6lu,
szczeg6lowo om6wione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadz6r technicmy oraz
czlonk6w komisji przeprowadzajqcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego naleLry vznal zz dokladne, jeZeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnoSci calego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli
kt6re6 z wymagari przy odbiorze technicznym koricowym nie zostalo spelnione, naleZy oceni6jego wplyw
na stopien sprawno5ci dzialania przewodu i w zaleznoSci od tego okreSlid konieczne dalsze postgpowanie.

S. OBMIARROB6T
Og6lne zasady obmiaru podano w ST 00

Jednostkami obmiarowymi s4:
. dla budowy wodoci4gu wykopem otwartym - 1m;
. dla montazu opaski przylqczeniowej z zasuw4 - 1 kpl;
. dla monta2u hydrantu - lkpl.

9. SPOSoB ROZLICZENIA ROB6T

9.1. Cena budowy wodociegu De160 mm i kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 obejmuje:
a )prace towarzysz4ce i roboty tymczasowe
. prace geodezyjne zwi4zane z wyznaczeniem, realizacj4 i inwentaryzacjq powykonawcz4 rob6t wraz

ze spot z4dzeniem wymaganej dokumentacj i,
. prace geotechniczne
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. badania laboratoryjne rob6t i material6w wraz z opracowaniem dokumentacji,

. roboty pomiarowe, przygotowawcze, wltyczenie trasy,

' zabezpieczenie lub usunigcie istniej4cych w terenie vz4dzeh technicznych, roSlinno6ci i uzbrojenia
terenu,

. zakup i dostarczenie material6w, sprzQtu i urz4dzei oraz ich skladowanie,

. usunigcie humusu,

. niwelacja terenu,

. tymczasowe skladowanie ziemi urodzajnej

. roz3cielenie humusu,

. w miarg potrzeby wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych i ostateczn4

likwidacjq,
. zdemontowanie i odtworzenie istniej4cych przeszk6d terenowych,
. wykonanie wykop6w kontrolnych w celu odkrycia istniej4cego uzbrojenia podziemnego,
. zabezpieczenie urz4dzeh podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych),
. wykonanie wykopu
. wykonanie podsypki, obsypki
. zasypywanie wykop6w i zaggszczenie gruntu
. usunigcie, wyw6z i przekazanie do utylizacj i odpad6w
. wykonanie niezbgdnych zej56 do wykopu,
. wykonanie kladek dla pieszych,
. wykonanietymczasowychwygrodzef zabezpieczaj4cychwykopy,
. koszt zakupu i transport material6w na miejsce wbudowania,
. umocnienie wykop6w zapewniajqcychbezpieczne warunki realizacji rob6t,
. zabezpieczenie wykop6w przed naplywem w6d gruntowych (odwodnienie terenu, odwodnienie

wykop6w za pomoca iglofiltr6w, pompowanie wody)
. odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dr6g gruntowych oraz przeszk6d terenowych
. w).w62 nadmiaru ziemi z wykopu
. wykonanie okre6lonych w postanowieniach umowy badari, pomiar6w, sondowari i sprawdzeri rob6t,
. uporz4dkowanie placu budowy po robotach

b) roboty zasadnicze'.
. demontaz istniej4cych przewod6w wodoci4gowych,
. montaz wodoci4gu - uloZenie i wykonanie pol4cze6, spigd z istniej4cym wodoci4giem w wykopie

otwartym,
, monta? wgzl6w wodoci4gowych (montaZ ksztaltek, wykonanie luk6w itp.) ,

. wykonanie pr6b szczelnoSci, dezynfekcji i plukanie przewodu,

. ulo2enie taSmy lokalizacyjnej

9.2 Cena montaiu opaski przylqczeniowej obejmuje:
. montaz opaski/nawiertki z zasuwq ,
. monta2 obudowy teleskopowej.
. montaz skrzynki ulicznej na kr42ku Zelbetowym,
. oznakowanie zasuwy tabliczk4 na slupku,
. wykonanie obetonowania wok6l skrzynki zasuw

9.3 Cena montaiu hydrantu nadziemnego/podziemnego obejmuje:
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a) prace towarzysz4ce i roboty tymcz:rsowe wymienione w pkt. 9.1 .a

b) roboty zasadnicze:
. montaz hydrantu nadziemnego/podziemnego Dn80,
. montaz zasuwy Dn80 wraz z tulejq kolnierzow4 i kolnierzami stalowymi ,
. montaz obudowy teleskopowej,
. monta2 skrzynki ulicznej na kqZku Zelbetowym,
. montaz skrzynki hydrantowej.
. montzrZ kolana 2eliwnego stopowego i prostki 2eliwnej Dn80 L:1,0m
. wykonanie bloku podporowego pod zasuwg i kolano stopowe,
. oznakowanie zasuwy tabliczk4 na slupku,
. wykonanie obetonowania wokol skrzynki zasuw i hydrantu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) PN-B- 10725: 1 997 Przewody wodoci4gowe zewnQlrzne -wymagania i badania przy odbiorze.

b) PN-B-02863 Ochrona przeciwpoZarowa w budownictwie-Przeciwpo2arowe zaopatrzenie wodne.
Sie6 wodoci4gowa przeciwpo2arowa ze ir6dlem zasilania oraz rozmieszczenie hydrant6w
zewngtrznych. Wymagania.

c) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci4gowych

d) PN-87/B-01 060 Sie6 wodoci4gowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposaZenia. Terminologia.
e) PN-74/B- 10733 Wodoci4gi. Przewody ciSnieniowe z tworzl.w sztucznych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

f) PN-85/M-74081 Skzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Warunki transportu, skladowania i montaZu wydane przez producent6w element6w prefabrykowanych

i rur.
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ST 05 Odbudowa nawierzchni

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r62nych nawierzchni

r.cz\sc ocoLNA

l.l.Nazwa nadana zam6wieniu przez Zamawiaiacego Nazwa

zadania nadana przez Zarnawiaj4cego brzmi:

,,Budowa sieci wodoci4gowej i kanalizacji sanitarnej ul. Nagietkowa w Polkowicach"

l.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanvch obietvch ST

Ustalenia zawarte w niniej szej ST dotycz4 zasad prowadzenia rob6t zwi4zanych z odbudow4

nawierzchni po wykonaniu rob6t zwiqzanych z inwestycj4 wymienion4 w pkt.1.1..

1. Odbudowa nawierzchni bitumicznej obejmuje wykonanie nastgpuj4cych warstw:

. warstwa ods4czaj4ca ( podsypka) gr. 15 cm,

. podbudowy zkuszywa lamanego (warstwa dolna ) 31,5/63 gr.20cm,

. podbudowy z kruszywa lamanego (warstwa g6ma ) 0/31,5 gr. 8cm,

. warstwy bitumicznej wiqz4cej i Scieralnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

administrator6w dr6g.

2. Odbudowa chodnika z kostki betonowej l0x20x6(8) cm.

3. Odtworzenie kawg2nik6w 15x30 cm.

4. Rekultywacji teren6w zielonych z obsianiem trawy.

2.WYMAGANTA DOTYCZACE WLASCIWOSCT WvnoS6w BUDOWLANYCH

Material], na podbudowg mineraln4. podslrrkg i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Na

podsypkg pod nawierzchnig naleZy stosowai piasek wg PN-EN 13242.

Krusz)"wo powinno byd jednorodne bez zwrieczyszczeri obcych i bez domieszek gliny. Skladowanie

kruszywa, nie przeznaczonego do bezpodredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno

odbywa6 sig na podlozu r6wnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczentu kruszywa

przed zanieczyszczeniem i zmieszmiem z innymi materialami kamiennymi .

3. SPRZ4T

Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce sprzgtu oke6lono w ST 00'

Wykonawca powinien wykazai sig mo2liwoSci4 korzystartia z nastqpuj4cego sprzgtu m' in.:

. mloty pneumatyczne do rozbi6rki nawierzchni jezdni asfaltowej,

. pilg do cigcia asfaltu,

. zaggszczarek do zaggszczaria zasypki wykopu oraz do zagEszczartia podbudowy;

. samochod6w do przewozu kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych;

. malych walc6w samojezdnych do zaggszczania warstw bitumicznych;

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce transpoftu okreSlono w ST 00.
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5,WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce wykonania rob6t oke6lono w ST 00 Bezwzglgdnie

stosowad sig do wymagari postawionych przez Zarz4dc6w dr6g

Podbudowa z kuszwva
Mieszanka kruszywa powinna byd rozkladana w warstwie o jednakowej gruboSci, takiej, aby jej
ostateczna gruboS6 po zagEszczeniu byla r6wna gruboSci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by| rozLo2ona w spos6b zapewniaj4cy osiqgnigcie wymaganych spadk6w i rzgdnych wysokoSciowych.

WilgotnoSi mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadai wilgotno5ci optymalnej,

okreSlonej wedlug pr6by Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2:2007.

Wskaznik zagEszczenia podbudowy powinien wynosi6 Is:l,00.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulo2eniem nastgpnej warstwy, powinna byd utrzymywana w
dobrym stanie. JeZeli Wykonawca bgdzie wykorzystywal, za zgod4lnZyniera, gotow4 podbudowq do

ruchu budowlanego, to jest obowi4zany naprawid wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane

przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewla3ciwego utrzymania podbudowy obci4za Wykonawcg

rob6t.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne wymagania i ustalenia dotycz4ce kontroli jakoSci rob6t okreilono w ST 00.

Kontrola iako6ci wykonania odbudowy nawierzchni obejmuje sprawdzenie jakoici zagEszczenia warstw
podbudowy i wizualnej ocenie nawierzchni odbudowanej oraz poprawnoSci dopasowania

wysokoSciowego do istniejEcej nawierzchni.

7. ODBIoR ROB6T BUDOWLANYCH
Og6lne zasady przedstawiono w czgSci ST 00.

Odbiorowi podlegaj4 nastgpuj4ce elementy:

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacj4 projektowq i ST, jezeli wszystkie pomiary i

badania daly wyniki pozl'tywne

8. OBMIARROB6T
Og6lne zasady obmiaru podano w ST 00
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