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Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty Wykonawca 
winien uwzględnić w ofercie: 

 Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej 
i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg. Projektu organizacji 
placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do 
akceptacji, 

 Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp., 
 Skontrolowanie gruntów w obrębie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedłożenie 

stosownych dokumentów z przeprowadzonych badań, 
 Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 
 Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 
 Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy 

oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, 
 Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 
 Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności 

oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy 
nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

 Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie 
trwania prac budowlanych, 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST). 

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniu projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego. 

W związku z powyższym Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 

SST 1.1.0 - Roboty ziemne 
SST 1.2.0 - Roboty technologiczne 
SST 1.3.0 - Roboty odtworzeniowe 

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w opracowaniu projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego i przedmiaru robót. 

TOM - PB – BRANŻA SANITARNA 
TOM - PW – BRANŻA SANITARNA  
TOM - INFORMACJA BIOZ 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót i obmiaru 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru (Zamawiającego). 
Wykonawca składający ofertę na wykonanie zakresu robót podanego w Projekcie 
budowlanym, Projekcie wykonawczym i SIWZ powinien zapoznać się z całością dokumentacji 
jednocześnie, oraz dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót. Przy wycenie oferty 
należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac, niezależnie od 
stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, definiujących 
usługę do wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.  
W związku z tym wykonana budowa przyłączy cieplnych  musi zapewnić utrzymanie założonych 
parametrów technicznych. Rysunki i część opisowa projektu budowlanego i  projektu 
wykonawczego są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 
w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte w rysunkach a nie ujęte w specyfikacji 
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winne być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 
elementów dokumentacji budowlanej należy zgłosić Zamawiającemu, który zobowiązany będzie 
do pisemnego rozstrzygnięcia problemu, w terminach określonych w SIWZ, przed złożeniem 
oferty. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed 
złożeniem oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako jedyny jest 
upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą 
interpretowane na korzyść Zamawiającego. Wykonawca w swojej ofercie ma również 
uwzględnić: koszty nadzoru pełnionego przez właścicieli uzbrojenia podziemnego w trakcie 
wykonywania robót w sąsiedztwie ich uzbrojenia na czas wykonywania robót budowlanych.  
Wykonawca ma ująć również koszty opracowania projektu zmian organizacji ruchu kołowego 
i pieszego w obrębie prowadzonych robót na czas trwania budowy. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa 
miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną 
część wymieniono w punkcie 10 ST. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych stosowane przez Wykonawcę będą w języku 
polskim. 
 

1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Prace budowlane prowadzone będą na terenie miasta Rzeszowa. Na etapie wykonawstwa, należy 
uwzględnić warunki zawarte w zgodach na wejście w teren oraz w uzgodnieniach branżowych. Za 
organizację robót budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny być 
prowadzone tak, aby nie były uciążliwe dla lokalnej społeczności. Prace nie powinny być 
prowadzone w godzinach nocnych, chyba że Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia na 
prowadzenie takich prac. 

1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST.  

1.4.3 Dokumentacja Projektowa  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

1) Projekt budowlany  
2) Projekt wykonawczy  
3) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca zobowiązany jest opracować w cenie umowy własną dokumentację: 

1) Ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do wykonania robót, wraz z ich uzgodnieniem  
2) Projekt organizacji budowy i harmonogram robót  
3) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i ewentualnych objazdów tymczasowych 

na czas budowy  
4) Projekt zaplecza technicznego budowy  
5) Program Zapewnienia Jakości (PZJ).  

1.4.4 Dokumentacja Robót 

Dokumentację robót stanowią: 
- Projekt budowlany, Projekt wykonawczy dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
dokonanie zgłoszenia, 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 
2002r. Nr 108, poz 953 z późn. Zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r.  
o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót. 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadnia. 
 

1.4.5 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu 
i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do poleconych przez 
Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach 
i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów użytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej inwestycji 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 
SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.  

1.4.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarządzające 
ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, światła i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy dla tych zabezpieczeń, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak również ewentualne zajęcie pasa drogowego 
(jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on włączony 
w cenę umowną. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. 
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1.4.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie:  

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  
2) 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 i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:   
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
– możliwością powstania pożaru   

c) nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 

1.4.7.1 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 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.  

1.4.8 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 i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

1.4.9 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. 
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Wykonawca jest zobowiązany 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. 

1.4.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do ruchu, 
a Wykonawca będzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.4.11 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 niespełniających 
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 umownej. 
Przed rozpoczęciem robót Kierownik budowy zobowiązany jest na podstawie informacji 
„Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (ujętej w Dokumentacji Projektowej) sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (tzw. „planu BIOZ”). Plan 
BIOZ należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach 
wymienionych w punkcie 10 ST. 

1.4.12    Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w stanie zadawalającym przez cały 
czas – do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien niezwłocznie rozpocząć roboty utrzymaniowe - nie później jednak niż w 24 
godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy. 

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

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
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Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

   45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne 

   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

   45111213-4 
Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 

   45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45112500-0 Roboty ziemne 

   45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania 
terenów zielonych 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów 

   45242140-5 Roboty budowlane w zakresie 
lokalnych sieci grzewczych 

   45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233222-1 Roboty budowlane w zakresie 
układania chodników i asfaltowania 

  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne 

   45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

  45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe 

 
 
 

1.6 Określenia podstawowe 

ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i odpowiednio Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie 
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Teren/plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  
Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego Roboty - wszystkie czynności i usługi, mające na celu 
zapewnienie prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji inwestycji  
Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlano - 
wykonawcyzm, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz 
w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, 
a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu 
Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie 
z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi 
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 
Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, będąca 
autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian 
w Dokumentacji 
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, oraz do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie, jako podwykonawca dla części robót, lub 
każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni 
następcy tych osób, ale żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby  
Księga obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, 
stanowiący dokument budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę okresowych obmiarów 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, zestawień i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania  
Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowiednim 
dokumentem 
Rekultywacja - roboty, mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej 
architektury  
Podłoże budowlane - grunt rodzimy lub nasypowy, występujący pod obiektem budowlanym 
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Podłoże geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób naturalny 
lub pod wpływem różnych procesów geologicznych 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający się i kończący o północy  
BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości.  

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania podstawowe określone w art. 5 ust.1 
pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materiały powinny być zgodne w wymaganiami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
o źródle produkcji lub zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także prawnie określone dokumenty 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

 

2.2.1 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.  

2.2.2 Rodzaje materiałów 

 Grunty wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoża obsybki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być prze 
Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki  ( przy spełnieniu wymogów 
jakościowych). Miejsce czasowego składowania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie 
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Gruntu przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 
Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 
nie może zawierać gruzu, śmieci itp. Co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować 
niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

 Odwodnienie wykopów – drenaż, igłofiltry, ścianki szczelne 
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów ( np. drenaż – sączki 
ceramiczne, z tworzyw sztucznych, ścianki szczelne – z kształtowników stalowych, z blach 
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giętych na zimno, igłofiltry z rurek stalowych lub tworzyw sztucznych) musi być zgodny z sztuką 
budowlaną. 

 Obudowy ( oszalowanie ) wykopów 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali 
szalunkowych ( wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów 
obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd..) 
W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo – wodnych ( po dokonaniu obliczeń 
statycznych naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla 
określonej głębokości. Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów 
wykopów. 

2.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2.4 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 i Zamawiającego. Jeżeli określone 
materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych, 
to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla 
występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzone do stanu 
pierwotnego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza Terenem Budowy – w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie 
uwzględnionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska 
wstępną zgodę od Inżyniera a następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je 
Inżynierowi. 
Materiały składowane tymczasowo – np. materiały z rozbiórki, składowane do czasu aż będą 
wywiezione na składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego 
- muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak środowiska jak i miejsca składowania. 

Wymagania szczegółowe: 

 Materiały budowlane, kruszywa i stal zbrojeniowa winny być składowane na placu 
budowy w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

 Sposób składowania materiałów instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 

 Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać 
w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych 
i dobrze oświetlonych. 
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 Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można 
składować na placu, jednak w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia 
mechaniczne, działanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

 Pianki izolacyjne przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze nie 
mniejszej niż + 5C. 

 Kształtki preizolowane przechowywać w pomieszczeniach i zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

 farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy magazynować 
w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa 
p. pożarowego oraz bhp; 

 gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie 
nasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle należy ostrożnie transportować, nie 
wolno rzucać ani uderzać, należy je chronić przed nagrzaniem (również przez promienie 
słońca); puste butle należy składować oddzieli butle tlenowe należy chronić przed 
zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować pożar i ewentualny wybuch; magazynowanie 
winno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z normami państwowymi 

2.2.5 Rury preizolowane i inne 

Rury na czas budowy można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, płaska, wolna 
od kamieni i ostrych przedmiotów, oraz zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Rury powinny być składowane jak długo to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Rury powinny być podparte na całej długości. Wiązki rur lub rury luzem należy składować na 
stabilnym podłożu. Wiązki można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2m wysokości 
w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane luzem, należy stosować boczne wsporniki, drewniane lub wyłożone drewnem w 
maksymalnych odstępach 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, spodnia 
warstwa rur powinna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór 
nie większy niż 2m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie. W stercie nie 
powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5m. Rury, których okres 
składowania może przekroczyć 12 miesięcy powinny być zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.  

2.2.6 Kruszywo, piasek, inne materiały sypkie 

Kruszywa i inne materiały sypkie należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, 
w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
i frakcjami kruszywa.  

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i wyroby budowlane, nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
W uzasadnionych przypadkach - jeśli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem oraz 
Zamawiającym - zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla 
których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 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 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.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze zastosowania innego materiału - 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.  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i 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 umową. 
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 Inspektorowi 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, które nie gwarantują zachowania warunków 
umowy - zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonania robót (podstawowe) 
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Wykaz podstawowego sprzętu, który może być użyty do wykonywania robót zawierają 
poszczególne SST.  

3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne 
 
Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w SST, który będzie spełniał 
wymagania Projektu Budowlano - wykonawczego. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 
wykonanie robót w sposób zgodny z Projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi 
i środowiska. Nie dopuszcza się do stosowania sprzętu uszkodzonego, niesprawnego, oraz 
takiego, który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 
Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje Użycie konkretnego sprzętu, należy 
bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować wyłącznie takie osprzętowanie, 
które jest przez nich zalecane. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami (lub innymi środkami transportu) na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

4.2 Transport materiałów  

4.2.1 Rury, kształtki. 
 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiająca zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi 
z lin stalowych lub łańcuchów. 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo, można je zdejmować ręcznie (małe średnice) lub 
z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur 
luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Rury o mniejszych średnicach i ciężarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy można 
podnosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rur po ziemi. Należy w trakcie transportu 
chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 

4.2.2 Transport kruszywa, piasku, materiałów sypkich 
 

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
– w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.3 Stal i elementy stalowe 
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Stal i elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu 
tego rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem 
z pojazdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich. 

4.2.4 Transport pozostałych materiałów 

Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.  

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 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, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 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, 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 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.  

5.3 Roboty pozostałe 

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 

6.1.1 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,  
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– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  
– wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru) 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

– sposób postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom  
– zasady i sposób gospodarowania odpadami.  

Inspektor może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych 
rodzajów robót. 

6.1.2 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, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 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 częstotliwości są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.1.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
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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. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.1.4 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 polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 

6.1.5 Raporty z badań 

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

6.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, 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 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 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 badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.1.7 Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa 
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w punkcie 10  

ST :  

a) 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, 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt a), i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej oraz 
Dokumentacji Projektowej, 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej.  
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Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo 
Budowlane – dopuszczone do jednostkowego stosowania. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.1.8 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 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 zarządzania 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 przy wykonywaniu izolacji zewnętrznej  
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
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Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie prowadzenia Dziennika Budowy są zamieszczone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,  
(2) Książka-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 Kosztorysie i wpisuje do Książki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeśli są konieczne), 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 (PZJ). 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde 
Życzenie Inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
– protokoły przekazania Terenu Budowy,  
– umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
– protokoły odbioru robót,  
– protokoły narad i ustaleń,  
– korespondencję na budowie,  
– inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje 

Projektową.  
(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 przedstawione do wglądu na Życzenie 
Zamawiającego.  

6.2 Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.  

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  
W szczególności powinna obejmować: 

 Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje przez : 
- sprawdzenie czy zmiany zaistniałe czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót 
zostały wprowadzone do Dokumentacji Projektowej, 
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
- sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty, 
- sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowiniczych w nawiązaniu do podania na planie 
budowy stałych punktów niwelacyjnych. 

 Badanie materiałów, wyrobów i urządzeń 
Sprawdzenie użytych do budowy materiałów następuje przez porównanie ich cech z 
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wymaganiami w Dokumentacji Projektowej, kontrolę atestów, certyfikatów licencji oraz 
przeprowadzenie ogólnej oceny jakości. 

 Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 
Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu oraz obliczenie różnicy wysokości h 
między zmierzoną rzędną terenu lb rzędną podstawy warstwy drogi. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 1cm co ok. 10m. 

 Badanie podłoża naturalnego 
Sprawdzenie prawidłowości podłoża z gruntu piaszczystego przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne. 

 Badanie podłoża wzmocnionego 
Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Dokumentacją Projektową przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża z dokładnością do 1cm. Pomiar należy wykonać 
w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodów oddalonych od siebie co 
najmniej o 10m. 

 Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie 
Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu. Pomiar należy wykonać w trzech 
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 10m z dokładnością do 1cm. 

 Badanie dopuszczalnych odchyleń spadków 
Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy dokonać 
pomiaru łata celowniczą z dokładnością  do 1 cm w odległościach co najmniej 10m. 

 Badanie ułożenia przewodu na podłożu 
Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na 
długości swego obwodu symetrycznie do osi.  

 Badanie odchylenia spadku 
Dla rur preizolowanych dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczyć ±2cm. Pomiar należy 
przeprowadzić w odległości co 10m, z dokładnością do 1cm za pomocą łaty niwelacyjnej 
i niwelatora z tym że muszą zostać zachowane spadki wynikające z dokumentacji projektowej. 

 Badanie zasypki przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 
-wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury, 
- zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
- skontrolowanie ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z bloków rur. 

 Badanie wskaźnika ( stopnia) zagęszczenia gruntu  
 

Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego 
lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20mm, a przy użyciu cylindra wciskanego, dla 
gruntów drobnoziarnistych d90≤2mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której 
w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren) 
Są cztery metody pobierania próbek: 
 - pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w którym próbnik rurowy lub szczelinowo – 
rurowy zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzony w podłoże statyczne, dynamiczne lub 
wibracyjne, 
- obrotowo – rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem 
tnącym, prze obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia, 
- pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 
- pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub 
sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z 
zastosowaniem metody wycinania. 

 Badanie w zakresie szczelności rury przewodowej 
Szczelność rury przewodowej należy badać zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej 
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 Badanie w zakresie szczelności wykonywania połączeń mufowych 
Połączenia mufowe sprawdzić ściśle wg. Instrukcji producenta systemu. 

 Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

 Badanie czystości rurociągów preizolowanych 
Każdy odcinek zamontowanej sieci przed przekazaniem do eksploatacji powinien być wypłukany 
i przedmuchany. 

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 – o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za 
zgodą Inspektora nadzoru termin ten może być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według 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 umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z przedmiarem 
(kosztorysem ślepym).  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane 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 lub innych – wymaganych przez ST 
albo Projekt - to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji lub innych 
wymaganych badań. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania robót.  

7.4 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 wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki-rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Rodzaje odbiorów 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.  

8.2 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, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikające lub 
ulegające zakryciu: 

a) sposób wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych 

b) przygotowania i wykonania podłoża do wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

c) stwierdzenia jakości wbudowywanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami 

d) wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

e) wykonania zabezpieczeń i prace związane z kolizjami, i zbliżeniami do istniejących obiektów  

f) stwierdzenia długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur 

g) określenia materiałów do zasypu i stan jego ubicia 

h) zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności  

i) wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopów 

8.3 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. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny 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. 
Odbioru ostatecznego 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, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
– toku odbioru ostatecznego 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.  

– przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

– 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 oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

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

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).  
3) Recepty i ustalenia technologiczne.  
4) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
5) Dzienniki Budowy i Książki-rejestry obmiarów (oryginały).  
6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST 

i ewentualnie PZJ.  
7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, SST 

i ewentualnie PZJ, a także inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania Użytych 
materiałów w budownictwie. 

8) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ . 

9) Instrukcje eksploatacyjne.  
10) Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.   
W przypadku, gdy według 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 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 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 będą obejmować: 
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
– przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2 Zasady rozliczania i płatności 

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w Umowie.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Informacje podstawowe 

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branżowych, oraz innych przepisów związanych 
z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).  
 

10.2 Inne dokumenty 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. 
zmianami)  

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z 
dnia 09.02.2004r. z późn. zmianami)  

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia 
30.04.2004r.)  

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 204, poz.2087 z dnia 
2004r.)  

5) Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia 
12.09.2002r.)  

6) Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 
132, poz.622 z dnia 20.11.1996r. z późn. zmianami)  
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7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z dnia 20.06.2001r. z 
późn. zmianami)  

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 
20.06.2001r. z późn. zmianami)  

9) 9. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 15, 
poz.179 z 2000r. z późn. zmianami) 

10) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z 
późn. zmianami)  

11) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229 z 
2002r.  z późn. zmianami)  

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 
16.09.2004r.)  

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z 
dnia 15.06.2002r. z późn. zmianami) 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
120, poz.1126 z 2003r.)  

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)  

16) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 1997r.)  

17) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, 
poz.1138 z dnia 16.06.2003r.)  

18) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139 z dnia 16.06.2003r.)  

19) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr … z dnia 22.04.1998r.)  

20) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 
dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz.1021 z dnia 16.07.2002r. z późn. zmianami)  

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.)  

22) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu 
deklarowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)  

23) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz.953 z 2002r. z późn. 
zmianami). 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.1.0. – ROBOTY ZIEMNE  

 

1 1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn "Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do 
budynku biurowego NETRIX przy ul. Technologicznej w Rzeszowie" - zgodnie z zakresem 
robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i Projekcie wykonawczym opracowanym przez 
MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.   
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.  

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego jako 
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

1.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres SST obejmuje wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Roboty te obejmują roboty ziemne w gruntach 
podłoża istniejącego i dotyczą wykonania wykopów i ich zasypania w zakresie przewidzianym 
Dokumentacją Projektową. 
Obejmują one m.in.:  
- niwelację terenu  
- roboty ziemne ( korytowanie ) pod chodniki i dojścia  
- podsypki i podbudowy pod nawierzchnie, chodniki i dojścia  
- oczyszczanie dna wykopu  
- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopów po terenie  
- dowóz piasku zasypowego  
- dowóz ziemi zasypowej  
- zagęszczenie gruntu rodzimego i zasypowego  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.5 Roboty przygotowawcze 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.11   Ochrona i utrzymanie robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.4.12   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

   45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne 

   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

   45111213-4 
Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 

   45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45112500-0 Roboty ziemne 

   45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania 
terenów zielonych 

 
 
 
 
 

1.6 Określenia podstawowe 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
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2 MATERIAŁY 

Grunt pochodzący z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

3.2 Sprzęt i maszyny, które mogą być użyte do wykonywania robót (podstawowe)  
 
Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.  

3.3 Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

4.2 Transport urobku 

Ręczny i samochodem samowyładowczym  

5 WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1 Wykopy. 

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych. 
Sposób wykonania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów 

 Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
Wykopy o ścianach pionowych wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, gdy 
występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie 
o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-86/B-
02480 wynoszą: 
- w gruntach skalistych litych – 4,0m, 
- w gruntach bardzo spoistych zawartych  - 2,0m, 
- w pozostałych gruntach – 1,0m. 
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 Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 

Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie 
określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, 
osuwisk oraz nieobcążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące 
bezpieczne nachylenie skarp: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoinowych 1:1,50. 
Przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 
podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

 Wykopy otwarte obudowane ( obudowa rozparta) 
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą 
górną krawędzią obudowy 15cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych 
poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z 
projektem. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Spód wykopu należy 
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w 
gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przez 
ułożeniem posypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 10m. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Prace montażowe prowadzić w wykopie suchym, na czas robót wykonawca winien zapewnić 
odwodnienie wykopu, w przypadku zagłębienia większego niż 1m należy zastosować obudowy 
zabezpieczające. 
 

5.2 Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 
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Wymiary wykopów dla preizolowanych rur i elementów powinny być określone przez 
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary 
wykopu dla zakresu średnic rurociągów zawiera tablica. 
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5.3 Odwodnienie wykopów  

 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

 Pompowanie wody z dna wykopu 
 

Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do 
wykopu. W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez 
odpompowywaną wodę, można temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. 
Należy ściśle dostosować się do wytycznych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, oraz zaleceń Inspektora Nadzoru. 

 Drenaż 
Wykonanie i stosowanie drenażu. Materiał drenów oraz osbypki filtracyjnej powinien być 
dostosowany do głębokości ułożenia drenów, stopnia agresywności środowiska i powinien być 
zgodny z projektem. Stałe obniżenie zwierciadła wody na czas wykonywania powinno wynosić co 
najmniej 0,5m poniżej dna wykopu ( podłoża naturalnego). Odchylenie obniżenia zwierciadła 
wody gruntowej nie powinno być mniejsze niż 5 cm. 
 

 Ścianki szczelne 
Ścianki pionowe szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie 
dopasowanych materiałów określonych w projekcie, należy stosować do: 
- Całkowitego, stałego odcięcia dopływu wód gruntowych do projektowanego wykopu z 
pozostawieniem ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenażu poziomego i pionowego, 
-  zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umożliwienia wykonania stabilizacji 
podłoża, ułożenia drenażu poziomego, ułożenia przewodu, zastępując drenaż pionowy, 
- rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyżej 6m i szerokości 
wykopu w dnie powyżej 2m, 
- zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem ścianki w 
wykopie 

 Igłofiltry pionowe 
 
Filtry igłowe są małymi rurami preforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w 
grunt za pomocą silnego strumienia wody. Zainstalowany w dnie rury zawór pozwala 
wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemożliwia przedostawanie się wody 
przez dno rury podczas  odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest wypełnione 
gruboziarnistym piaskiem tak, że pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igłofiltry zwykle 
instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstępach od 0,6m do 
3,0m w zależności od rodzaju gruntu i warunków gruntowo – wodnych. Mogą być 
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu górne końce 
igłofiltrów podłącza się do pompy próżniowej. 

 Igłofiltry poziome 

Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do 
wykonywania wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury 
są instalowane poziomo w linii równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego 
stronach i poniżej planowanego dna wykopu. Końce rur są podłączone do pomp próżniowych w 
ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych. 
 
 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
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 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25  
 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  

 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych  

5.3.1 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 
1. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
2. Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
3. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.4 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy  

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:  

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.  
3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 10 cm.  
4. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu.  
5. Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od  

Js = 0,97 według próby normalnej Proctora.  

5.5 Zasypki  
 
1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2.  Warunki wykonania zasypki 
a) zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 

w nim robót.  
b) przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci.  
c) układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  
 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami.  
 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

d) wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,97 wg 
próby normalnej Proctora.  

e) nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
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powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  
  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1 Zasady ogólne  
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” oraz ze zwróceniem 
szczególnej uwagi w czasie kontroli na:  

-sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu  
-zapewnienie stateczności ścian wykopów 
-odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu  
-zagęszczenie zasypanego wykopu  
-oznakowanie trasy przebiegu instalacji podziemnych. 

6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
6.1.7. Dokumenty budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 
Jednostka obmiaru - m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zużycie 
podsypek. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiór częściowy 
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c) odbiór końcowy (ostateczny) i pogwarancyjny 
 
 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

8.3 Odbiór częściowy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” 

8.4 Odbiór ostateczny robót i pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Polskie Normy 

PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.2.0. – ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

 
 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do 
budynku biurowego NETRIX przy ul. Technologicznej w Rzeszowie"- zgodnie z zakresem 
robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym opracowanym przez 
MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.   
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i Projektu wykonawczego, jako 
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 

Inwestycja ma na celu dostawę ciepła na cele  c.o., i c.w.u. do budynku biurowego centrum 
innowacyjnych technologii i inteligentnych systemów rozproszonych NETRIX przy 
ul. Technologicznej w Rzeszowie.  

W ramach inwestycji ze względów wytrzymałościowych oraz eksploatacyjnych należy 
przebudować odcinek istniejącego rurociągu głównego 2x88,9/200mm wzdłuż 
ul. Technologicznej oraz zamontować zawory odcinające. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę przyłącza  cieplnego preizolowanego 
wysokich parametrów w izolacji pogrubionej do budynku NETRIX: 

 2x88,9/200mm   L = 14,7 mb 

 2x48,3/125mm    L = 50,0 mb 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot 
określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność z dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1 Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.3   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.5 Roboty przygotowawcze 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”  

1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.7 Ochrona przeciwpożarowa  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

1.4.11  Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.4.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 

 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

   45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne 

   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

   45111213-4 
Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 

   45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45112500-0 Roboty ziemne 

   45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania 
terenów zielonych 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
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wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów 

   45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233222-1 Roboty budowlane w zakresie 
układania chodników i asfaltowania 

  45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe 

 
 

1.6 Określenia podstawowe 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Materiały niezbędne do prowadzenia prac. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w ST 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Materiały użyte do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, postanowieniami 
Umowy bądź inne, o ile zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi informacje dotyczące 
pochodzenia materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Sieci i przyłącza cieplne należy wykonywać z elementów stanowiących kompletny system 
instalacyjny, pozwalający na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy poszczególnymi 
elementami systemu. 

Technologia rur i elementów preizolowanych musi pozwalać na ciągłą pracę systemu 
ciepłowniczego o parametrach obliczeniowych: temperatura 135°C/70°C i maksymalne ciśnienie 
robocze 1,5MPa. 

W systemie rur dopuszcza się jedynie technikę instalacyjną „samokompensacji” z kompensacją 
wydłużeń termicznych z zastosowaniem: załamań typu „L” i „Z” oraz wydłużek typu „U”. 

 Rurę przewodową preizolowanych rur i kształtek stanowić mają: 

 Rury stalowe ze szwem wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 
10217-5 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiada St37.0 wg 
DIN 1626 lub G235 wg PN-79/H-74244). Dopuszcza się rury ze szwem wzdłużnym. Nie 
dopuszcza się rur ze szwem spiralnym. 

 Rury stalowe bez szwu wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2+A2 lub ze stali 
P235TR1lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1:2004/A1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1629 lub 
R35 wg PN-80/H-74219) 

Rury muszą być odtłuszczone i śrutowane. Rura stalowa musi spełniać wymagania normy ISO 
9330-1, ISO 9329-1, PN-79/H-74244, PN-80/H-74219, DIN 1626, DIN 1629. Średnica i grubość 
rur przewodowej musi być zgodna z normą ISO 4200. 
Izolację cieplną stanowić ma sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem. Rurę 
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osłonową stanowić mają rury z polietylenu twardego wysokiej gęstości PE-HD, koronowane od 
wewnątrz.  
 
Grubość izolacji preizolowanej rur i kształtek stanowić ma izolacja pogrubiona. 
    

Lp. 
DN 

[mm] 
Dz 

[mm] 
1. 20 110 
2. 25 110 
3. 32 125 
4. 40 125 
5. 50 140 
6. 65 160 
7. 80 200 
8. 100 225 
9. 125 250 
10. 150 315 
11. 200 355 

                            
Preizolowane rury i kształtki mają być wyposażone w instalację do sygnalizowania zawilgocenia 
izolacji typu impulsowego. Dla zakresu średnic rury przewodowej od DN 20 mm do DN 150 mm 
należy zastosować jedną parę przewodów do sygnalizowania zawilgocenia ustawionych w pozycji 
10°° i 14°° na tarczy zegara. Dla średnic DN 200 mm i powyżej stosować dwie pary przewodów 
w ustawieniu 10°° i 14°° oraz 11°° i 13°°(dla odgałęzień należy wykorzystać parę przewodów 
w ustawieniu 10°° i 14°°). Wymagana minimalna wartość oporności izolacji mierzona na placu 
budowy winna wynosić 10MΩ  przy pomiarze prądem o napięciu 500 V. 

Zespół rurowy  

Gotowe rury preizolowane muszą spełniać następujące warunki:  
 Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia zewnętrzne, odchylenia od współosiowości 

oraz wytrzymałość na ścinanie muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 
253.  

 Długość nieizolowanego końca rury stalowej – min. 150 mm  
 Końce rury stalowej powinny być przygotowane do spawania zgodnie z normą PN-ISO 

6761  
 Trwałość zespołu rurowego w ciągłej temperaturze pracy 135°C winna wynosić co 

najmniej 30 lat.  

Złącza mufowe 

Izolację złącza mają stanowić: 
 Dla średnic od DN 20 mm do DN 300 mm wymaga się złącza mufowe termokurczliwe 

z polietylenu usieciowanego radiacyjnie podwójnie uszczelniane (klej+mastik), zalewane 
konfekcjonowaną pianką. Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za 
pomocą korków zgrzewanych.  

 Dla średnic powyżej DN 300 wymaga się złącza mufowe zgrzewane, z zapewnieniem 
nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis i archiwizację 
procesu zgrzewania. Izolowanie złączy musi odbywać się poprzez mechaniczne 
wtryśnięcie pianki PUR, z wykorzystaniem agregatu spieniającego, w ilości niezbędnej do 
wypełnienia przestrzeni pomiędzy osłoną i stalową rurą przewodową. 

Kompletna mufa powinna zawierać: nasuwkę termokurczliwą, 2 korki odpowietrzające, 2 korki 
do wtopienia, 2 chusteczki czyszczące, złączki do łączenia instalacji alarmowej oraz piankę 
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poliuretanową konfekcjonowaną w ilościach dobranych do wielkości izolowanego złącza. Nie 
dopuszcza się do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach. 

Kształtki prefabrykowane  

Elementy użyte do preizolacji muszą spełniać wymagania: 

Łuki stalowe:  

 w zakresie średnic od DN 20 mm do DN 100 mm – gięte na zimno,  
 w zakresie średnic większych – spawane, krótkie, z przedłużonymi ramionami lub gięte na 

gorąco.  
 nie dopuszcza się stosowania kolan segmentowych.  

Trójniki  

Dopuszcza się stosowanie trójników w wykonaniu, zgodnym z normą PN-EN 448 za wyjątkiem 
bezpośredniego przyspawania rury odgałęźnej do rury głównej. Odgałęzienie preizolowane mają 
stanowić trójniki preizolowane wznośne – prostopadłe z odejściem do góry. 

Zwężki  

Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą 
ciągnienia z rur bezszwowych spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych 
średnicach. Dopuszcza się stosowanie zwężki:  

 prefabrykowane preizolowane,  
 stalowe montowane na budowie i zaizolowane za pomocą złącz mufowych redukcyjnych 

pod warunkiem spełnienia wymogów jak wyżej. 
Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych:  

 metodą zwijania,  
 metodą wycinania.  

Wymagania dla zespołu kształtek preizolowanych  

Kształtki preizolowane muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 448. Kształtki 
preizolowane na trójnikach powinny posiadać spoiny doczołowe (dotyczy rur osłonowych). 

Zespół armatury 

Preizolowana armatura winna być sytuowana bezpośrednio w ziemi.  
Trzpień armatury powinien być umieszczony w obudowie wprowadzonym do skrzynki ulicznej. 
Długość trzpienia powinna umożliwiać obsługę armatury z powierzchni terenu. Na zaworze 
muszą być oznakowane ustawienia - otwarte, zamknięte oraz zasilanie kolorem czerwonym, 
powrót kolorem niebieskim. 
Zespół armatury preizolowanej musi spełniać wymagania normy PN-EN 488, a w szczególności:  

 Szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 1,6 MPa – 100 %,  
 Maksymalna temperatura pracy 135°C,  
 Zawory muszą posiadać certyfikat jakości i aprobatę techniczną,  
 Kierunek przepływu czynnika przez zawór – w obie strony,  
 Dla średnic do DN 150 mm – zawory z zakończeniem trzpieniowym do obsługi przy 

użyciu klucza. Dla średnic DN > 150 mm – zawory z zakończeniem trzpieniowym do 
obsługi przy użyciu przekładni planetarnej i klucza,  

 Przy preizolacji zaworów musi być uwzględnione pogrubienie izolacji cieplnej w zakresie 
średnic od DN 20 mm do DN 200 mm,  

 Rury stalowe spawane do armatury muszą spełniać wymagania jak dla odcinków prostych 
rur preizolowanych. 

Wymagania dodatkowe dla zaworów odcinających: 
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 rodzaj materiału na korpus – stal węglowa,  
 rodzaj materiału na trzpień – stal nierdzewna,  
 rodzaj materiału na kulę – stal nierdzewna,  
 rodzaj materiału na siedlisko kuli – PTFE+C,  
 materiał uszczelnienia trzpienia – PTFE. 

Odpowietrzenia sieci preizolowanych należy projektować poprzez odgałęzienia preizolowane 
skierowane w „górę” z zastosowaniem indywidualnego preizolowanego prefabrykatu do 
odpowietrzenia z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej, zapreizolowanym w całości.  

Zawory odcinające na odpowietrzeniach mają odpowiadać poniższym warunkom:  

 korpus: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,  
 kula: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,  
 wrzeciono: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,  
 uszczelki wrzeciona: nawęglane PTFE i FPM,  
 uszczelki kuli: nawęglane PTFE. 

Minimalna średnica odpowietrzenia - Dn 25mm.  

Odwodnienia sieci preizolowanych należy projektować poprzez odgałęzienia preizolowane 
skierowane w „dół”. Minimalna średnica odwodnienia – Dn 25mm.  
Armatura odwadniająca powinna odpowiadać wymaganiom:  

 korpus: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,  
 kula: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,  
 wrzeciono: stal nierdzewna AISI 316, SIS 2343,  
 uszczelki wrzeciona: nawęglane PTFE i FPM,  
 uszczelki kuli: nawęglane PTFE. 

Przejścia rurociągów przez ściany 

Przejścia rurociągów preizolowanych przez ściany dla : 
 komór, studni -  dwa pierścienie gumowe oraz taśma smarna na jedno przejście 

pojedynczej rury przez ścianę, 
 budynków dwa pierścienie gumowe oraz taśmę smarna na jedno przejście pojedynczej 

rury. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych przejścia sieci przez ścianę 
budynku, komory, studzienki należy projektować jako szczelne z zastosowaniem  
łańcucha uszczelniającego. 

Zakończenie izolacji 

Do zakończenia izolacji rurociągu preizolowanego stosować kaptury kończące termokurczliwe 
z PE usieciowanego. 

Uwagi ogólne do materiałów 

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 
Rury preizolowane winny być trwale oznaczone na zewnętrznym płaszczu z tworzywa sztucznego 
i posiadać oznaczenia producenta. Rury i elementy systemu preizolowanego wyprodukowane nie 
wcześniej niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania maja być zgodne 
z postanowieniami umowy i zaleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
System rur i elementów preizolowanych winien odpowiadać wymaganiom jakościowym norm: 
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PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489. 
Szczegółowe zestawienie materiałów preizolowanych i niepreizolowanych zawarte jest w części 
opisowej projektu budowlano - wykonawczego.  

2.2 Wymagane dokumenty dla materiałów dostarczonych na budowę przed rozpoczęciem 
ich zabudowy 

Oświadczenia / protokoły: 
 stwierdzające, że żaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do preizolacji (6 m 

lub 12 m) nie zawiera połączeń spawanych (wewnętrznych spawów poprzecznych),  
 stwierdzające wykonanie śrutowania zewnętrznych powierzchni rur przewodowych, 

stosowanych do wykonywania: odcinków prostych, kształtek, odcinków rur, które mają 
być przyspawane do armatury odcinającej,  

 stwierdzające, że przed zaizolowaniem powierzchnie wszystkich rur przewodowych jw. 
zostały odtłuszczone,  

  stwierdzające, że wykonano koronowanie rury osłonowej,  
 o sposobie wykonania spoiny na trójnikach (dotyczy rury osłonowej),  
 potwierdzające, że materiały zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

ich dostarczeniem. 
Dokumenty: 

 Materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich 
produkcji muszą odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 nr 0 poz 883) wraz z przepisami 
wykonawczymi do tej Ustawy.  

 Na materiały stanowiące przedmiot zamówienia oraz wszystkie komponenty użyte do ich 
produkcji wymagane są deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
sporządzone zgodnie z przepisami 

2.3 Pozostałe materiały 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Projekcie budowlano 
- wykonawczym. 

2.4 Składowanie materiałów 

Rury osłonowe materiałów preizolowanych wykonane są z tworzyw sztucznych i są podatne na 
uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń 
i metod przeładunku. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1 
do 2 metrów. 

 Nie przekraczać wysokości składowania max 2m. Szczególnie należy zwracać uwagę na 
zakończenia rur i zabezpieczać je kapturami ochronnymi. 

 Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać 
i transportować w opakowaniach fabrycznych, 

 Nie dopuszczać do zrzucenia i staczania rur elementów preizolowanych na ziemie, 
 Do podnoszenia nie wolno stosować łańcuchów i rur stalowych mogących uszkodzić 

zewnętrzną rurę osłonowa, 
 Niedopuszczalne jest wleczenie rur preizolowanych po podłożu, 
 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 
wzrasta. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac związanych 
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z transportem, podnoszeniem, przemieszczaniem i cieciem rur w temperaturach poniżej –
15C. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynie ładunkowa nie były dłuższe niż 1 m. 

 Armaturę, kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w opakowaniach 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

 Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporność na podwyższona temperaturę 
i promieniowanie UV w związku z czym należy chronić je przed: długotrwałą ekspozycją 
słoneczna oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła  

3 SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

3.2 Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

- koparka, koparko - ładowarka, 
- sprzęt do wykonania przepychu ( przewiertu), 
- żuraw samojezdny kołowy do 5 ton,  
- przenośne piły spalinowe do ciecia nawierzchni asfaltowych i betonowych, 
- wciągarka mechaniczna,  
- agregat prądotwórczy,  
- spawarka, 
- szlifierki, 
- palniki gazowe, 
- reflektometr, 
- sprężarka powietrza,  
- namiot osłonowy z dmuchawą grzewczą, 
- urządzenie do zgrzewania muf oraz piankowych połączeń rur preizolowanych,  
- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora,  
- zestaw narzędziowy do elektrycznego spawania rur,  
- zestaw narzędziowy do gazowego spawania rur,  
- zestaw narzędziowy do wykonywania prób ciśnieniowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptacje inspektora nadzoru. 

3.3 Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

4 TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta 
wyrobu.  

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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przedmiarem robót, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

5.2 Roboty montażowe 

5.2.1  Warunki ogólne 

Głębokość ułożenia przewodów preizolowanych powinna być taka, aby ich przykrycie gruntem, 
wynosiło minimum 40 cm ponad górną tworzącą rury. 
Rurociągi  preizolowane należy układać ze spadkiem podanym w projekcie. Przewody 
preizolowane należy układać na podsypce piaskowej i obsypać piaskiem o łącznej grubości: 

  
    10cm lub 20cm – podsypki, 

  
 średnica zewnętrzna przewodu preizolowanego, 

  
 20cm – obsypki. 

Na piasek nad rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą, a następnie zasypać ziemią do istniejącego 
terenu. 
Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać szczegółową inwentaryzację geodezyjną 
wszystkich rur (połączeń mufowych). 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych sprawdzeniu podlega: 

 wykonawstwo wykopu, 
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w wykopie. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

5.2.2  Zakres robót przygotowawczych 

- Prace związane z organizacją ruchu, ustawieniem znaków dla ruchu kołowego i pieszego 
w obrębie istniejących dróg i chodników, oraz odprowadzenia wód opadowych . 
- Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę. 
- Wydzielenie strefy prowadzenia robót i strefy składowania materiałów. 
- Karczowanie drzew i krzewów znajdujących sie na trasie istniejącego ciepłociągu objętego 
zakresem niniejszego opracowania. 
- Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. 
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
- Wykonanie niezbędnych innych prac związanych z przedmiotem zamówienia. 

5.2.3 Zakres robót zasadniczych 

- Wykonanie wykopów, 
- Wykonanie przewiertów, 
- Wykonanie podsypki pod rurociąg preizolowany z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Układanie rurociągów preizolowanych z kontrolą spadków i zagłębień, 
- Łączenie rur i kształtek stalowych preizolowanych przez spawanie, 
- Wykonanie połączeń systemu alarmowego, 
- Wykonanie przejść szczelnych rurociągów przez ściany komór i budynków, 
- Płukanie rurociągów sieci cieplnej, 
- Próby szczelności rurociągów sieci cieplnej, 
- Badania spoin połączeń rurociągu i armatury , 
- Pomiary kontrolne, 
-Wykonanie izolacji termicznej połączeń rur poprzez założenie muf i wypełnienie pianką 
poliuretanowa, 
- Wykonanie zabezpieczeń rurociągów preizolowanych w strefach kompensacyjnych, 
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- Wykonanie obsypki rurociągu i zasypki kanału, 
- Wykonanie instalacji alarmowej sieci ciepłowniczej, 
- Układanie taśmy ostrzegawczej nad rurociągami preizolowanymi , 
- Połączenie z istniejącą siecią ciepłownicza 
- Odtworzenie nawierzchni jezdni dróg, chodników, placów i zieleni , 
- Uruchomienie sieci 

5.2.4 Wytyczne wykonania przewodów 

Przed układaniem każdy odcinek rury preizolowanej powinien być sprawdzony pod względem 
działania systemu sygnalizacji alarmowej. 
Przed przystąpieniem do montażu, rury preizolowane należy ułożyć w wykopie na drewnianych 
podkładach o przekroju 10x10cm, rozmieszczonymi co 3,0m lub od razu na podsypce piaskowej. 
Ustalenie właściwych rzędnych rurociągu powinno się odbywać poprzez podsypywanie lub 
podkopywanie podkładów. Po ułożeniu rurociągów w wykopie należy wykonać podsypkę 
piaskową, a następnie przed zakończeniem montażu w trakcie wykonywania podsypki, usunąć 
podkłady spod rurociągów, nie zmieniając położenia rur. 
W przypadku, gdy rury układa się w wykopie od razu na podsypce, przed ułożeniem rur w 
wykopie należy zniwelować tę podsypkę do grubości warstwy 10cm. 

5.2.6. Spawanie stalowych rur przewodowych   

- Prace spawalnicze należy wykonywać przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza powyżej 
5°C  
- Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadów miejsce spawania należy zabezpieczyć 
namiotem. 
- Spawanie rur przewodowych winni wykonywać uprawnieni spawacze zgodnie z wymogami PN-
87/M-69900. 
- W czasie spawania należy prowadzić dokumentację wykonawczą tzw. dziennik spawania. 
- Stanowisko spawania winno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpożarowym. 
- Brzegi rur stalowych winny być oczyszczone z rdzy, farby itp. Do metalicznego połysku. 
- Kontrolę prac spawalniczych należy prowadzić: 

 w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna), 
 w czasie spawania (kontrola bieżąca), 
 po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). 

- W ramach kontroli końcowej należy: 
 sprawdzić prawidłowość użytych materiałów, rozmieszczenie spoin, odstępów między 

spoinami, sprawdzić prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, 
 dokonać oględzin zewnętrznych spoin i ustalić klasę wadliwości . 
 przeprowadzić badania radiograficzne, kontrola radiograficzna winna być przeprowadzona 

zgodnie z PN-EN 10246:2004,  a dopuszczone wady obliczone zgodnie z PN-EN 13480-
5:2005 powinny się mieścić w co najmniej w 2 poziomie akceptacji spoin.  

Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur i elementów wynosić winien 100%.  Odbiór 
połączeń rur przewodowych (zwykle odbiory częściowe) należy   odnotować w protokole 
odbioru. 

5.2.7. Izolowanie połączeń spawanych ( wykonanie zespołów złączy) 

Połączenia rur preizolowanych izoluje się za pomocą muf termokurczliwych podwójnie 
uszczelnianych (nasuwka + opaski) lub zgrzewanych,  zalewanych konfekcjonowaną pianką 
poliuretanową. Pianka poliuretanowa może być wlewana do uszczelnionej mufy w postaci 
płynnych komponentów. Izolację złącz można prowadzić po wykonaniu połączeń 
i przeprowadzeniu próby instalacji alarmowej w sieci. 
Izolację złącza mają stanowić: 

 Dla średnic od DN 20 mm do DN 300 mm wymaga się złącza mufowe termokurczliwe 
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z polietylenu usieciowanego radiacyjnie podwójnie uszczelniane (klej+mastik), zalewane 
konfekcjonowaną pianką. Zamknięcia otworów wlewowych dopuszcza się tylko za 
pomocą korków zgrzewanych.  

 Dla średnic powyżej DN 300 wymaga się złącza mufowe zgrzewane, z zapewnieniem 
nieniszczącej kontroli poprawności zgrzewania, umożliwiającej zapis i archiwizację 
procesu zgrzewania. Izolowanie złączy musi odbywać się poprzez mechaniczne 
wtryśnięcie pianki PUR, z wykorzystaniem agregatu spieniającego, w ilości niezbędnej do 
wypełnienia przestrzeni pomiędzy osłoną i stalową rurą przewodową. 

Kompletna mufa powinna zawierać: nasuwkę termokurczliwą, 2 korki odpowietrzające, 2 korki 
do wtopienia, 2 chusteczki czyszczące, złączki do łączenia instalacji alarmowej oraz piankę 
poliuretanową konfekcjonowaną w ilościach dobranych do wielkości izolowanego złącza. Nie 
dopuszcza się do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach. 
Wytyczne wykonania: 

 Do izolowania połączeń spawanych nie wolno przystąpić przed sprawdzeniem ich 
szczelności. 

 Izolowanie połączeń spawanych należy przeprowadzić zgodnie z wymogami systemu 
preizolowanego danego producenta. 

 Przed przystąpieniem do izolowania złącza należy przeprowadzić czynności związane 
z łączeniem i sprawdzeniem poprawności montażu przewodów alarmowych wg instrukcji 
producenta systemu. 

 Sprawdzić czy pianka PUR na końcach łączonych ze sobą rur preizolowanych jest sucha 
(zawilgoconą piankę należy usunąć). 

 Powierzchnie rur przewodowych bez izolacji należy oczyścić z ewentualnych 
zanieczyszczeń. 

 Powierzchnie z tworzywa sztucznego powinny być aktywowane płomieniem gazowym 
tak, by usunąć z nich utleniona warstwę (by stały się suche), a następnie je odtłuścić. 

 Połączeń spawanych nie należy izolować w dni deszczowe, o ile rury nie są pod 
przykryciem. 

 Przed przystąpieniem do izolowania następnego złącza należy sprawdzić, czy na 
wykonanym odcinku nie występuje przerwa w obwodzie systemu sygnalizacji alarmowej. 

 Na bieżąco należy wykonywać dokumentację powykonawczą systemu alarmowego. 
 Montaż muf należy wykonywać zgodnie z wytycznymi montażowymi systemu rur 

preizolowanych wybranego producenta. 
 Zamknięcie otworów wlewowych należy przewidzieć korkami wtapianymi przy pomocy 

specjalnej zgrzewarki do korków. 

5.2.8. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 

Użyty materiał i sposób zasypywania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Rurociągi preizolowane i rury ochronne należy zasypywać piaskiem. Grubość warstwy ponad 
górną tworzącą rury powinna wynosić 20cm. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi: 
dla rurociągów preizolowanych sieci c.o. – 20cm ponad górną krawędź rury. Materiał zasypu 
w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,95, a pod 
nawierzchnią ulicy ls = 1. 
Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z polietylenu.  
Zasypywanie wykopu podczas mrozu jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
Pozostały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora. 
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Przed przystąpieniem do zasypywania sieci należy: 

 dokonać odbioru zespołów złączy pod względem hermetyczności 
 dokonać odbioru dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji alarmowej 
 wykonać strefy kompensacyjne, sprawdzić prawidłowość przejść przez przeszkody 

budowlane 
 potwierdzić wpisem do dziennika budowy wykonanie czynności w/w. 
 wypełnić piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomiędzy rurociągami, a 

wykopem. Piasek należy zagęścić ręcznie. 
 wykonać zasypkę właściwą grubości min. 10 cm stabilizując ją ręcznie lub przy użyciu 

lekkich zagęszczaczy 
 na każdym z rurociągów ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

 Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. 

UWAGA: 

Wykonanie obsypki i zasypywania wykopów może nastąpić dopiero po dokonaniu: 
- inwentaryzacji geodezyjnej, 
- inwentaryzacji połączeń spawanych, 
- odbioru badań radiologicznych, 
- odbioru próby ciśnieniowej, 
- odbioru testów instalacji alarmowej, 
- odbioru izolacji połączeń, 
- odbioru instalacji monitoringu, 
- odbioru skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym, z udziałem właściciela danego 
uzbrojenia, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania rurociągów sieci cieplnej z dokumentacja, 
- wpisu do dziennika budowy zezwalającego na zasypanie. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady ogólne 
 

6.1.1 Program Zapewnienia Jakości 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.1.2 Zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń, 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje.  

6.1.3 Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.  

6.1.4 Raporty z badań  
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w Dzienniku 
budowy do akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów 
z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w Dzienniku 
Budowy. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.6 Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

6.1.7 Dokumenty budowy  

a) Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c)  Dzienniki laboratoryjne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

6.2 Kontrola, pomiary i badania  
 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości i jakości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacją 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta 
/dostawcy materiałów i urządzeń.  

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiór częściowy  
c) odbiór ostateczny  
d) odbiór pogwarancyjny  

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.3 Odbiór częściowy  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.4 Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 253:2004 

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego 
z polietylenu. 

PN-EN 448:2003 
 

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Kształtki – zespoły z rury stalowej 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 488:2004 
 

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu z płaszczem 
osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 489:2004 

System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci 
ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z 
izolacją cieplną z poliuretanu z płaszczem osłonowym z 
polietylenu. 

PN-B-10405:1999 
Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 6761:1996 
Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do 
spawania. 
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PN-ISO 4200:1998 
Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. 
Wymiary i masy na jednostkę długości.  

PN-80/H-74219 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

PN-EN 13480-5:2005 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. 

PN-EN-10246:2004 Kontrola radiograficzna - wymagania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
1.3.0. – ROBOTY ODTWORZENIOWE 

11 WSTĘP 
 

11.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn.: "Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do 
budynku biurowego NETRIX przy ul. Technologicznej w Rzeszowie"- zgodnie z zakresem 
robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym dostarczonym przez 
MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.   
Podstawą opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 

11.2 Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, jako 
pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

11.3 Zakres robót objętych SST 
 
Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonanie (odtworzenie): 

- zagospodarowania pasa drogowego w rejonie wjazdu na teren budowy, 

- dróg dojazdowych (tymczasowych) z płyt betonowych, 

- terenów zielonych. 

11.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

Przy demontażu nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów wraz z podbudową pod tymi 
nawierzchniami, należy pomierzyć grubości poszczególnych warstw podbudowy 
i zinwentaryzować z jakich materiałów są zbudowane.  
Po ułożeniu przyłącza cieplnego, zasypce wykopu i jej zagęszczeniu, według wskaźników 
zagęszczenia, należy odtworzyć poszczególne warstwy podbudowy i nawierzchnie jezdni, wjazdu 
i chodnika w nawiązaniu do istniejącej konstrukcji jezdni ulicy, placu parkingowego i chodnika. 
Przy odtwarzaniu chodników i placu z kostki i płytek ułożyć ponownie z materiałów z odzysku, 
natomiast nawierzchnie z asfaltu wykonać jako nowe. 

1.4.1. Skrzyżowania z chodnikami 

Prace pod chodnikami  prowadzić rozkopem. 
Po ułożeniu rurociągów preizolowanych pod chodnikami, nawierzchnie na całej długości 
zniszczeń należy odbudować i doprowadzić do stanu pierwotnego. Roboty wykonywać zgodnie 
z zaleceniami właścicieli terenu. 

1.4.2. Skrzyżowania z projektowaną i istniejącą infrastrukturą drogową 

Proj. przyłącze cieplne 2xø48,3/125mm zasilające węzeł cieplny w budynku NETRIX będzie 
przebiegać głównie w terenie zielonym, natomiast bezpośrednio przed budynkiem od strony 
wejścia przyłącza do pomieszczenia węzła cieplnego będzie zlokalizowane w chodniku z kostki 
brukowej. Natomiast dodatkowa wydłużka wraz z zaworem odcinającym 2xø88,9/200mm 
zostanie zlokalizowana głównie w terenie zielonym, natomiast połączenie z istn. siecią cieplną w 
pkt. A będzie wiązało się z  koniecznością demontażu fragmentu istniejącego wjazdu z kostki 
betonowej wraz krawężnikiem i podbudową. Należy bezwzględnie zachować minimalne 
przykrycie przyłącza cieplnego tj. 40cm od powierzchni rurociągu preizolowanego przyłącza w 
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terenie zielonym lub 40cm licząc od powierzchni rurociągu do dolnej krawędzi podbudowy w 
przypadku terenu utwardzonego (drogi, place manewrowe, parkingi) W przypadku przykrycia 
mniejszego niż 90cm licząc od powierzchni płaszcza rury preizolowanej przyłącza do niwelety 
terenu utwardzonego przeznaczonego dla ruchu kołowego pojazdów typu ciężkiego stosować nad 
przyłączem płyty odciążające o szerokości 1,5m wzdłuż jej osi oraz w taki sposób aby była 
zachowana odległość pomiędzy spodem płyt a wierzchem rurociągów min. 40cm. 
Ponadto w celu prowadzenia robót budowlanych i montażowych związanych z wykonaniem 
projektowanej wydłużki wraz z zaworem 2xø88,9/200mm konieczne będzie demontaż przęsła 
ogrodzenia znajdującego się pomiędzy działkami nr 356/56 i 356/57 obr. 226 będącego 
własnością firmy Ziaja: 
 Przed rozpoczęciem prac zdemontować przęsła oraz słupy ogrodzeniowe, 
 Po zakończeniu prac słupy zamontować w podłożu za pomocą stóp fundamentowych, 
zamontować przęsła za pomocą obejmy montażowej, 
 W przypadku uszkodzenia elementów ogrodzenia należy wymienić je na nowe zgodnie ze 
specyfikacją oraz parametrami istniejących elementów ogrodzenia. 

Na trasie ww. przyłącza cieplnego występują skrzyżowania z istniejącym i projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym: 

 kanalizacją teletechniczną, 
 kablami niskiego napięcia. 

Do realizacji przyłącza cieplnego można przystąpić wyłącznie po dostosowaniu przez Inwestora 
rzędnych terenu istniejącego do rzędnych projektowanych terenu.  
W związku z faktem, że teren, na którym planowane jest wykonanie przyłącza cieplnego, 
przeznaczony został pod budowę budynku, wjazdu i dróg wewnętrznych, toteż w przypadku 
zamiaru wykonania ww.  uzbrojenia w czasie trwania robót budowlanych, jak również po ich 
zakończeniu, wszystkie czynności należy uzgodnić z wykonawcą robót drogowych i 
budowlanych. 
W przypadku istotnych zmian w terenie wynikających z prowadzonych równolegle robót 
budowlanych przez właścicieli działek, należy w uzgodnieniu z projektantem przyłącza cieplnego 
skorygować trasę lub zagłębienie przyłącza. 
Jeżeli w trakcie wykonawstwa okaże się, że rzędne istniejącego bądź projektowanego terenu lub 
rządne posadowienia istniejącego bądź projektowanego uzbrojenia różnią się od założonych w 
projekcie, ewentualne zmiany posadowienia ciepłociągu lub przekładki uzbrojenia należy 
uzgodnić z projektantem. 

1.4.3. Zieleń 

Projektowane przyłącze cieplne zostały poprowadzone w taki sposób, aby nie było konieczności 
wycinki istniejących drzew i krzewów oraz w takiej odległości od pni, aby nie zniszczyć systemu 
korzeniowego. Konieczne będzie tymczasowe przesadzenie tui rosnących w linii 
przebudowywanego odcinka rurociągu głównego 2x88,9/200mm na czas wykonywanych robót. 
Po zakończeniu robót przesadzone tuje należy ponownie nasadzić w pierwotne miejsce. 
Wykonawca zobowiązany będzie do objęcia utrzymaniem przesadzonych tui przez okres 
wskazany przez właściciela działki 356/57 obr. 226 i zapisany w protokole odbioru, 
sporządzonym podczas odbioru terenów po zakończeniu prac. 
Kopanie w obrębie korzeni drzew należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Wykopy w obrębie 
drzew nie będą prowadzone dłużej niż 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 
tygodnie. W przypadku przerwania robót wykop będzie prowizorycznie wypełniony lub przykryty 
matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne.  
W przypadku odkrycia korzeni roślin, krzewów i drzew podczas wykonywania wykopów, należy 
wówczas je zabezpieczyć przed wysychaniem, podczas upałów prace będą prowadzone 
odcinkami aby skrócić do minimum okres narażenia korzeni na utratę wilgoci. W celu 
niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach należy 
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zasypywać w jak najkrótszym czasie. Nie należy zasypywać powstałych w sąsiedztwie drzew 
wykopów ziemią wydobytą z dna wykopu, ponieważ jest to ziemia pozbawiona próchnicy, 
nieurodzajna. Należy ją zastąpić warstwą kompostu lub ziemi urodzajnej. Nie można 
manewrować sprzętem ciężkim w pobliżu drzew i krzewów a w obrębie korzeni zaniechać 
zagęszczenia gruntu ( walcowanie należy ograniczyć do minimum). W obrębie korzeni i koron nie 
wolno składować żadnych materiałów ziemnych ani materiałów budowlanych zwłaszcza z 
wykopów, gdyż doprowadza to do uniemożliwienia wymiany gazowej, czego konsekwencją jest 
zamieranie korzeni. Woda opadowa spływająca do gleby poprzez zgromadzone pod drzewem 
materiały budowlane wypłukuje z nich zanieczyszczenia. W przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianej w projekcie budowlano - wykonawczym kolizji drzew lub krzewów 
z projektowanymi przyłączami cieplnymi konieczne jest uzyskanie zgody na ich usunięcie oraz 
decyzji na wycinkę. 
Roboty prowadzone na terenie zieleńców miejskich i osiedlowych powinny być prowadzone w 
taki sposób, aby była możliwość rekultywacji terenów ( odkładanie warstwy humusu na oddzielne 
składowisko w celu późniejszego użycia do rekultywacji). 

11.4.1 Przekazanie terenu Budowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

11.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

11.4.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

11.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

11.4.5 Roboty przygotowawcze 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

11.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

11.4.7 Ochrona przeciwpożarowa  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

11.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

11.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

11.4.10Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

11.4.11Ochrona i utrzymanie robót 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

11.4.12Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

11.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
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Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 

45000000-7    Roboty budowlane 

 45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

   45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne 

   45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

   45111213-4 
Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 

   45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45112500-0 Roboty ziemne 

   45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania 
terenów zielonych 

 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów 

   45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

   45233222-1 Roboty budowlane w zakresie 
układania chodników i asfaltowania 

  45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, 
pozostałe 

 

11.6 Określenia podstawowe 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

MATERIAŁY 
 

11.7 Materiały niezbędne do prowadzenia prac. 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji są m. in.: 
a) Cement portlandzki 35 zwykły  
b) Kostka betonowa brukowa gr. 60 mm,  
c) Obrzeża betonowe chodnikowe 30x8 cm  
d) Mieszanka betonowa B-12  
e) Mieszanka betonowa B-20  
f) Tkanina izolacyjna przeciw przerastaniu roślin  
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g) Piasek gruboziarnisty   

11.8 Pozostałe materiały. 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze Robót.  

12 SPRZĘT 
 

12.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  

12.2 Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

żuraw samochodowy i żuraw samojezdny o udźwigu 4-6t, 
ciągnik kołowy o mocy 29-37kW 
spycharka gąsienicowa 74kW (100 KM)   
spycharka gąsienicowa 55kW (75 KM)  
ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3  
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  
walec statyczny samojezdny  
walec samojezdny wibracyjny  
samochód samowyładowczy do 5 - 10 t  
wibrator powierzchniowy  

Wykonawca wykaże się możliwością korzystania z powyższego sprzętu i dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie  
jego przeznaczeniem. 

12.3 Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

13 TRANSPORT 
 

13.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” i zaleceniami producenta 
wyrobu.  

14 WYKONANIE ROBÓT 
 

14.1 Ogólne zasady wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

14.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni terenu 

14.2.1 Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze obejmują przygotowanie terenu do wykonania nawierzchni z kostki 
betonowej. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać wytyczeń osi i krawędzie wykopów, 
koryt pod projektowaną nawierzchnię i reperów pomocniczych.  
Wykonać korytowanie i profilowanie podłoża z zagęszczeniem i ułożyć tkaniną izolacyjną 
przeciw przerastaniu roślin.  

14.2.2 Chodniki – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej – gr 6cm  
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Przed przystąpieniem do wykonywania nawierzchni chodników należy sprawdzić prawidłowość 
ukształtowania koryta ziemnego tj. równość, spadki i zagęszczenie podłoża. 
Chodniki układać z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm 
wykonanej na podłożu gr. 15 cm z piasku gruboziarnistego zagęszczonego.  

14.2.3 Obrzeża 

Obrzeża trawnikowe ustawić na podsypce piaskowo-cementowej. Światło obrzeża powinno być 
zgodne z Dokumentacją Projektową. Tylna ściana obrzeża od strony pobocza po ustawieniu 
powinna być obsypana gruntem miejscowym starannie ubitym. Spoiny obrzeża wypełnić zaprawą 
cementową. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

14.2.4 Trawnik 

Roboty prowadzone na terenie zieleńców powinny być prowadzone w taki sposób, aby była 
możliwość rekultywacji terenów (odkładanie warstwy humusu na oddzielne składowisko w celu 
późniejszego użycia do rekultywacji). 

15 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

15.1 Zasady ogólne 
 

15.1.1 Program Zapewnienia Jakości 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

15.1.2 Zasady kontroli jakości robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

15.1.3 Badania i pomiary  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

15.1.4 Raporty z badań  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

15.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

15.1.6 Certyfikaty i deklaracje  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

15.1.7 Dokumenty budowy  

f) Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
g) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
h)  Dzienniki laboratoryjne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
i) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
j) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

15.2 Kontrola, pomiary i badania  
 

15.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

16 OBMIAR ROBÓT 
 

16.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

16.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  

16.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

16.4 Czas przeprowadzania obmiaru  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

17 ODBIÓR ROBÓT 
 

17.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
e) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
f) odbiór częściowy  
g) odbiór ostateczny  
h) odbiór pogwarancyjny  

17.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

17.3 Odbiór częściowy  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

17.4 Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

17.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

17.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego  
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

17.5 Odbiór pogwarancyjny 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

18 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

18.1 Ustalenia ogólne 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  

19 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
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badania przy odbiorze”.  
- PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów”.  
- BN-77/8931-12 – „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów”.  
- PN-88/B-06250 – „Beton zwykły”.  
- PN-63/B-06251 – „Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne”.  
- PN-88/B-04300 – „Cement. Metody badań”.  
- PN-88/B-30000 – „Cement portlandzki”.  
- PN-861B –06712 - „Kruszywo do betonów mineralne”.  
- PN-88/B-32250 - „Woda do betonów i zapraw”.  
- PN-85/B-04500 – „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych”.  
- PN-90/B-14501 – „Zaprawa cementowa”.  
- PN-79/B-06711 – „Piaski do zapraw budowlanych”.  
- PN-75/C-04630 – „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.  
- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
- PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem.  
- PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  

i badania.  
- PN-57/S-06100 – Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne.  
- PN-57/S-06101- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne.  
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