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I.1. Ogólne wymagania – uszczegółowienie.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawsze szczegółowo są omówione w Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem oraz w instrukcjach wykonania i 

montażu urządzeń wydanych przez producentów tych urządzeń. Przyjmuje się, że Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB 

wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem  i poleceniami Zamawiającego oraz wymaganiami 

Polskich norm.  

Wszelkie roboty ujęte w Dokumentacji Projektowej i STWiORB wraz z uzupełnieniem i 

uszczegółowieniem, należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 

nawet jeśli w Dokumentacji Przetargowej i STWiORB wraz z uzupełnieniem i 

uszczegółowieniem nie zostały przywołane. 

 

I.1.1. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dokumentację Projektową, STWiORB oraz Dziennik Budowy. 

 

I.1.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem oraz dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralna część umowy, a wymagania 

wyszczególnione chociażby w jednym  z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca ważność:  

1. STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem; 

2. Dokumentacja Projektowa.  

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentach Projektowych i STWiORB wraz z 

uzupełnieniem i uszczegółowieniem, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiedniej korekty. Błędy te nie mogą być wykorzystywane do 

wystąpienia o zmianę warunków umowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będę zgodne z Dokumentacją Projektową             

i STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku wystąpienia niezgodności wykonania prac z  Dokumentacją Projektową   i STWiORB 

wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem mających ujemny wpływ  na  jakość  budowli, 

Wykonawca niezwłocznie dokona poprawy na własny koszt. 

 

I.1.3. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania przejść dla ruchu 

pieszych oraz przejazdu dla samochodów uprzywilejowanych w okresie realizacji inwestycji aż do jej 

zakończenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zgody właściwych organów na zajęcia pasa drogowego          

w oparciu o posiadany projekt organizacji ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy i zainstaluje na swój koszt wszystkie tymczasowe urządzenia zgodne z projektem 

organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi.  

W rejonach zabudowy mieszkaniowej Wykonawca zapewni poręcze ochronne (o wysokości 1,1m,       

w odległości 1 m od wykopu), zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp wzbroniony",               

a w nocy wyposaży je w czerwone światła ostrzegawcze. W miejscach przejść dla pieszych 

Wykonawca zapewni mostki przenośne z poręczami i deskami krawężnikowymi, a wykopy w tym 

miejscu zabezpieczy deskami. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest wliczony       

w   cenę ofertową.  
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I.1.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków i budowli, a także właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego przed 

uszkodzeniami w czasie prowadzonych robót. 

Jeśli w trakcie realizacji robót nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności publicznej lub 

prywatnej w związku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, bądź brakiem odpowiednich działań 

ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej własności lub jej naprawy Wykonawca winien 

dokonać na własny koszt. Stan naprawionej własności winien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Jeżeli na trasie prowadzonych robót znajdą się jakiekolwiek drzewa, krzewy, rośliny uprawne i inne 

wyposażenie należące do właściciela nieruchomości to Wykonawca winien uzgodnić z Nim sposób 

rekompensaty za uszkodzenia ww. elementów, a ewentualne koszty wliczyć  w cenę oferty. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 

rurociągi, kable teletechniczne i energetyczne itp. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy z przebiegiem urządzeń oraz protokołem Zespołu 

Uzgodnień Dokumentacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie wytycznych zawartych        

w protokole ZUD.  

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu tych urządzeń Wykonawca winien zawiadomić właścicieli 

urządzeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac. 

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie winien 

powiadomić Zamawiającego i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszystkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia uzbrojenia 

terenu. 

Wykonawca zapewni tymczasowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 
wszystkim odbiorcom pozbawionym jej z powodu prowadzonych robót. Wykonawca ma obowiązek 
powiadomienia odbiorców o planowanej przerwie w dostawie wody z co najmniej 2 - dniowym 
wyprzedzeniem a tymczasowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia zapewni w przypadku, 
gdy przerwa ta będzie trwała dłużej niż 8 godzin (jeżeli odpowiednie przepisy nie stanowią inaczej). 

 

I.1.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy 

transporcie materiałów i sprzętu na drogach i placu budowy. Uzyskać On winien wszelkie niezbędne 

zezwolenia od właściwych organów na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg , które 

mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni  

z administratorami dróg trasy przejazdu sprzętu budowlanego oraz przeszkoli w tym zakresie swoich 

pracowników. Ilość środków transportu będzie adekwatna do prowadzonych frontów robót, zgodnie  

z przyjętym harmonogramem, w sposób zapewniający ciągłość pracy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz  na 

środowisko naturalne.  

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB wraz z uzupełnieniem i 

uszczegółowieniem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

Kruszywo, oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed 

rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem środowiska, oraz w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami ( np. innych 

klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku, wyładunku i składowaniu. 
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia dróg 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy. 

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodów przed zanieczyszczeniem dróg dojazdowych do 

terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umożliwienia spryskiwania ulic przed 

nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma się stosować do zaleceń zarządcy 

dróg i służb w tym policji. 

 

I.1.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu; 

b) opłaty / dzierżawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego; 

c) przygotowanie terenu; 

d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

drenażu i innych; 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

f) inne koszty mające wpływ na właściwą organizację objazdów i przejazdów. 

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

Powyższe koszty ponosi Wykonawca w ramach wykonywanych zadań.  

 

I.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT- uszczegółowienie. 

I.2.1. Program zapewnienia jakości /PZJ/. 

Do obowiązków Wykonawcy, na żądanie Zamawiającego, należy opracowanie i przedstawienie            

do akceptacji Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem 

oraz poleceniami Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

I. Część ogólną opisującą: 

a) organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

b) organizację ruchu na budowie;  

c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowe wykonanie poszczególnych elementów 

robót; 

e) sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;  

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót; 

g) sposób na formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób 

przekazywania tych informacji Zamawiającemu. 

II. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

a) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi              

oraz wyposażeniem  w mechanizmy do sterowania;  

b) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur, armatury itp.; 

c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; 

d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja            

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania                 

z materiałami nieodpowiadającymi wymogom. 
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I.2.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie założonej jakości wykonanych robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania zgodności 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem, dostarczonych 

materiałów i realizowanych robót. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem  mogą być 

dopuszczone do użycia bez badań za zgodą Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego oraz pracy personelu. 

W przypadku gdy niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót 

Zamawiający natychmiast wstrzyma ich użycie do wykonywania robót. Wszystkie koszty związane            

z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi Wykonawca.  

Badania laboratoryjne wykonywane będą przez certyfikowane laboratorium i uprawnione osoby. 

Zamawiający wskaże miejsce badań i określi termin i częstotliwość ich wykonania. Po wykonaniu 

pomiaru, badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wynik do akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań po otrzymaniu 

wyników z laboratorium. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na uzgodnionych 

formularzach (za potwierdzeniem). Wyniki laboratoryjnych i kontrolnych badań, certyfikaty, 

orzeczenia o jakości materiałów, zapisy pomiarów będą się znajdować w Biurze Kierownika Budowy. 

Raporty z badań będą posiadały własny numer ewidencyjny.  

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 

Budowlane, Ustawa z z 7 lipca 1994. (tj z 2006. Dz. U. Nr 156, poz.1118 z późn. zmianami). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 

zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, 

a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 

być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

a) z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 

Bezpieczeństwa; 

b) z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu; 

c) z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 

Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 

podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.  

d) Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami 

atestacyjnymi: 

certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa; 

certyfikacja zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą,                         

lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

Deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą,                   

lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych, oraz wyroby wytwarzane i stosowane 

według tradycyjnie uznanych produktów sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu              

i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania 

oceny przydatności, atestacji, zgodności oraz ich znakowania. 

 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce, to będą one zgodne z podanymi 

danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte Polskimi Normami będą reprezentowały 

najwyższą jakość w swojej klasie. 
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I.3. DOKUMENTY BUDOWY- uszczegółowienie: 

I.3.1.    Dziennik budowy:   

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                       

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do odbioru końcowego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy robót. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu stanu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej strony budowy.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

b) datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej i STWiORB wraz z uzupełnieniem i 

uszczegółowieniem; 

c) uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót; 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów i elementów robót; 

e) przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny; 

f) uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiającego; 

g) daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 

h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych; 

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi; 

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed,  w trakcie i po wykonywaniu 

robót; 

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał; 

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli lub robót z podaniem kto je przeprowadzał; 

p) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia do wykonania. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną w umowie i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

I.3.2. Dokumenty jakościowe: 

Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw materiałów (faktury, świadectwa jakości, aprobaty 

techniczne itp.), przechowywane będą w odpowiednim segregatorze, z podziałem na poszczególne 

asortymenty. Segregator ten będzie znajdował się w siedzibie Wykonawcy, natomiast kopie tych 

dokumentów będą do wglądu na zapleczu budowy w biurze Kierownika Robót. 

Materiały przeznaczone do wbudowania wraz z dokumentami atestacyjnymi przekazane zostaną do 

akceptacji przez Zamawiającego. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań należy 

gromadzić zgodnie z formą uzgodnioną w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

I.3.3. Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się jeszcze: 

a) pozwolenie na budowę; 

b) protokoły przekazania placu budowy; 

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi; 

d) protokoły odbioru robót; 

e) protokoły z narad i ustaleń;  

f) korespondencja na budowie; 
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g) Rejestr zmian dokumentacji projektowej budowy w którym rejestrowane będą wszelkie 

zmiany dokumentacji projektowej budowy (zmiany odbywają sie na wniosek Wykonawcy, 

Wykonawca uzyskuje akceptację Projektanta oraz inspektora nadzoru); 

h) i inne. 

 

I.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy przechowuje kierownik na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

 

I.4. ODBIÓR ROBÓT- uszczegółowienie. 

I.4.1.  Rodzaje odbiorów robót: 

Odbiór robót dzielimy na: 

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu; 

b) odbiór techniczny; 

c) odbiór  końcowy przedmiotu umowy;  

d) odbiór gwarancyjny. 

 

I.4.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

Odbiór ten polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Kierownika robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość tych robót 

ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary i szkice 

inwentaryzacyjne w konfrontacji z STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem i 

Dokumentacją Projektową.  

 

I.4.3. Odbiór techniczny.  

Odbiór techniczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości 

i jakości. Do odbioru technicznego  nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek wodociągu niż 

między kolejnymi węzłami bądź odcinkami robót.  

Całkowite zakończenie realizacji robót oraz gotowość do odbioru technicznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. Odbiór techniczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego 

nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbioru technicznego robót dokona 

przedstawiciel Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB wraz z 

uzupełnieniem i uszczegółowieniem. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Zamawiający przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego.  

 

Przedłożone dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta 

dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów 

i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice zdawczo - odbiorcze; 

b) wszystkie protokoły z badań i pomiarów przewidziane w STWiORB wraz z uzupełnieniem i 

uszczegółowieniem;  

c) inwentaryzacja geodezyjna zrealizowanej sieci wodociągowej – szkice polowe umożliwiające 

ocenę prawidłowości wykonania robót oraz ich ilość; 

d) podanie uzbrojenia podziemnego  (szkic wraz z rzędnymi potwierdzony przez geodetę) terenu 

przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy wodociągu; 
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e) rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

f) dziennik budowy; 

g) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

h) protokoły z przeprowadzonych odbiorów zanikowych i ulegających zakryciu; 

i) oświadczenia właścicieli terenu o niewnoszeniu zastrzeżeń do wykonanych na ich terenie 

robót. 

Przy dokonaniu odbioru technicznego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z :    

a) Umową; 

b) Pozwoleniem na budowę; 

c) Specyfikacją Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzupełnieniem i 

uszczegółowieniem; 

d) Dokumentacją Projektową 

 

I.4.4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

Jest to odbiór zakresu umowy po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie.        Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości na podstawie przedłożonych dokumentów  i oceny wizualnej. Przed 

zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru  Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie 

sieci i urządzeń objętych zamówieniem oraz dostarczy wszelkie  dokumenty niezbędne do 

użytkowania sieci, wymagane przez Zamawiającego. Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość 

do odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem 

na piśmie Zamawiającego wraz z dostarczeniem kompletu dokumentów odbiorowych. Odbioru 

końcowego przedmiotu umowy dokona Zamawiający w terminie do 14 dni roboczych od dnia 

potwierdzenia gotowości do odbioru przez Zamawiającego. 

Pozytywny wynik prób końcowych stanowił będzie podstawę do zgłoszenia robót do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej. Stwierdzi  zgodności wykonania z STWiORB wraz 

z uzupełnieniem i uszczegółowieniem i Dokumentacją Projektową.  

 

I.4.5. Dokumenty do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

a) Pozwolenie na użytkowanie sieci i urządzeń objętych zamówieniem; 

b) Dokumentacja Projektowa z ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta 

dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów 

i przekroje poprzeczne wodociągów oraz szkice zdawczo- odbiorcze; 

c) protokoły z przeprowadzonych odbiorów zanikowych i ulegających zakryciu oraz odbioru 

technicznego; 

d) dziennik (dzienniki) budowy - oryginały; 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 

f) dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o atesty wyrobów oznakowane symbolem B; 

o certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą; 

o deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna; 

o świadectwa jakości; 

o świadectwa pochodzenia; 

o atesty higieniczne; 

g) operat kolaudacyjny – w 3 egzemplarzach dla Zamawiającego, w jednakowych, opisanych 

segregatorach ze spisem treści składanych dokumentów. Strony operatu należy ponumerować 

narastająco, nr strony początkowej uzgodniony z Zamawiającym.  

h) Oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
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- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 z załączonym dokumentem stwierdzającym przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie kierownika budowy wraz z aktualnym 

zaświadczeniem z Okręgowej Izby Budownictwa; 

i) protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji; 

j) protokoły odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarządzające 

drogami; 

k) oświadczenia właścicieli terenu o niewnoszeniu zastrzeżeń do wykonanych na ich terenie 

robót; 

l) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – 

w 3 egzemplarzach ( niezależnie od inwentaryzacji geodezyjnej zawartej w operacie 

kolaudacyjnym); 

m) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą odtworzonych nawierzchni dróg w  

3 egz. w tym 1egz. w postaci cyfrowej w układzie C5 format DWG lub DXF. 

n) instrukcje eksploatacyjne 

Przy dokonaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z : 

a) Umową; 

b) Pozwoleniem na budowę; 

c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzupełnieniem i 

uszczegółowieniem; 

d) Dokumentacją Projektową. 

 

I.4.6. Przeglądy i odbiór gwarancyjny. 

W okresie gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie przeglądów, przed 

upływem okresu gwarancji dokona odbioru gwarancyjnego.  

 

I.5.  PODSTAWA PŁATNOŚCI - uszczegółowienie. 

Przy rozliczaniu robót odtworzeniowych nawierzchni podstawą płatności pośrednich do rozliczeń 

akceptowaną przez Zamawiającego jest cena za jednostkę obmiarową w ramach wynagrodzenia 

wynikającego z zapisów umowy. 

Przy rozliczaniu pozostałych robót sposób rozliczenia określają zapisy Umowy. 
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II.1. MATERIAŁY- uszczegółowienie i uzupełnienie. 

II.1.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Odpowiedzialność za zakup, transport, składowanie  i wbudowanie materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Materiały muszą być 

w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym 

w STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem. Materiały i uzgodnienia których to dotyczy 

muszą być zgodne z wymaganiami prawa budowlanego. Wszystkie materiały użyte do budowy sieci 

winny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. Wszystkie materiały 

muszą posiadać atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium oraz do stosowania na terenie kraju 

i na terenach szkód górniczych. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien niezwłocznie dostarczyć atesty, świadectwa lub 

dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczące dostarczonych materiałów muszą być dostarczone  

w języku polskim. Materiały stosowane do wykonania robót powinny być zgodne z STWiORB wraz z 

uzupełnieniem i uszczegółowieniem i Dokumentacją Projektową. W przypadku wątpliwości 

Zamawiającego co do jakości materiału ma on prawo do kontroli laboratoryjnej jakości materiałów na 

koszt Wykonawcy. 

 

Ze względu na obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodności systemu, w ramach zakresu 

objętego przedmiotowym zamówieniem należy stosować wyroby jednego producenta. 

Wszędzie, gdzie w STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem i Dokumentacji Projektowej 

wskazano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków 

towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego 

oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom 

takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez 

Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, 

aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami). 

W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej i 

STWiORB wraz z uzupełnieniem i uszczegółowieniem, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

jej na własny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian 

decyzji, uzgodnień i pozwoleń. 

 

 

II.1.2. Sieci i przyłącza wodociągowe. 
 

Armatura – doprecyzowanie i uzupełnienie cech technicznych materiałów do zastosowania:  

Hydranty nadziemne, sztywne z podwójnym zamknięciem z przyłączem kołnierzowym DN 80 

- maksymalne ciśnienie robocze 16 bar,  

- dwie nasady boczne typ B (75),   

- głowica z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą 

epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie poliestrowej – 

odporna na promieniowanie UV, 

- uszczelnienie typu O-ring z gumy EPDM, 

- kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną 

dwuskładnikową powłoką poliuretanową, 

- stopa z żeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie żywicą epoksydową, 

w technologii fluidyzacyjnej, zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 µm, 

przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na 

uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami i certyfikatem wystawionym przez 
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niezależną jednostkę, 

- trzpień ze stali nierdzewnej,  

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem,  

- grzybek zamykający z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 pokryty całkowicie powłoka 

elastomerową, 

- owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2 PN 16, 

- odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero”, 

- możliwość bezpośredniego podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu, 

- dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, (wewnętrzna budowa komórkowa), 

- krańcowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, 

- możliwość obrotu o 360° na połączeniu ruchomego kołnierza stopy hydrantu, 

- samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody,  

- zabezpieczony przed ciśnieniowym wypływem wody z odwodnienia,  

- bezproblemowa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez konieczności odkopywania

 hydrantu, 

- zawór napowietrzający zabudowany w głowicy hydrantu, 

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub równoważne) z walcowanym gwintem,  

- uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek O-ring  osadzonych ze wszystkich stron 

w materiale odpornym na korozję,  

- głębokość zabudowy 1,25m lub 1,5m,  

- luźny kołnierz stopy hydrantu ze zintegrowana uszczelką, 

- oznakowanie hydrantu zgodnie z  PN-EN 14384:2009, 

 

Opaski z żeliwa sferoidalnego do nawiercania do rur żeliwnych i stalowych DN80 – DN200 

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z gwintem wewnętrznym 

zabezpieczonym od strony medium uszczelką z elastomeru, z odejściami 1”- 2” lub odejściem 

kołnierzowym z obejmą dolną z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej 1.4571 EN 10088-

1, 

- osadzenie nakrętek śrub ściągających na podkładkach kulistych wykonanych 

ze stali nierdzewnej, 

- gniazdo gwintu zakończone wkładką gumową, 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

 epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość  warstwy 250 

µm, przyczepność min 12N/mm2, odporność na przebicie metodą  iskrową 3000V, 

odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami  oraz certyfikatem 

wystawionym przez niezależną jednostkę, 

- śruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308 (lub równoważnej), 

- nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (lub równoważnej), 

- uszczelka siodłowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną, 

 

Opaski z żeliwa sferoidalnego do nawiercania dla rur PE i PVC w zakresie średnic DN63 – 

DN110 

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, 

- odejścia gwintowane 2” lub kołnierzowe, 

- połączenie korpusu dolnego z górnym za pomocą 4 – śrub, 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą  

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, 

przyczepność min 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na 

uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami  oraz certyfikatem wystawionym przez 

niezależną jednostkę, 

- śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej, 

- uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną, 
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Przejście przez ścianę do rur PE 

- z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15, 

- zabezpieczone antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

 epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość  warstwy 250 

µm, przyczepność min 12N/mm2, odporność na przebicie metodą  iskrową 3000V, 

odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami i certyfikatem wystawionym 

przez niezależną jednostkę, 

- wykonanie jednoczęściowe, 

- z gwintem wewnętrznym i złączem ISO, 

 

Skrzynki uliczne do zasuw do przyłączy domowych 

- korpus z żeliwa szarego EN-GJL-200; 

- pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL-200, bituminizowana; 

- klasa obciążeniowa A15 wg PN-EN 124:2000, 

 

Skrzynki uliczne do zasuw  

- korpus z żeliwa szarego EN-GJL-200; 

- pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL-200, bituminizowana; 

- klasa obciążeniowa B125 wg PN-EN 124:2000, 

 

Skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych 

- korpus z żeliwa szarego EN-GJL-200; 

- pokrywa z żeliwa szarego EN-GJL-200, bituminizowana; 

- klasa obciążeniowa B125 wg PN-EN 124:2000, 

 

Płyty podkładowe z blachy stalowej pod skrzynki uliczne 

- blacha stalowa tłoczona ocynkowana, 

- pod skrzynki uliczne do zasuw i zasuw do przyłączy domowych, 

 

Płyty podkładowe z tworzywa sztucznego pod skrzynki uliczne 

- pasujące do skrzynek ulicznych PN-M-74081, 

- niełamliwe i stabilne, 

- nieulegające rozkładowi, 

 

Płyty podkładowe z PE pod skrzynki uliczne 

- pasujące do skrzynek ulicznych wg: PN-M-74081 i PN-M-74082, 

- niełamliwe i stabilne, 

 

Uniwersalne połączenia rura-rura do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC 

- wykonanie zgodne z EN 14525, 

- przeznaczony dla połączeń rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC w systemach wodociągowych 

wody pitnej i wody morskiej, 

- Korpus i pierścienie zaciskowe z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN  1563, 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

 epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość  warstwy 250 

µm, przyczepność min 12N/mm2, odporność na przebicie metodą  iskrową 3000V, 

odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami  oraz certyfikatem 

wystawionym przez niezależną jednostkę, 

- elastyczny pierścień z elastomeru zgodnie z EN 681-1 (dopuszczony do kontaktu z wodą 

pitną), 

- elastyczny pierścień segmentowy z żywicy POM, 
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- elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury wykonane z stali odpornej na korozję, 

trwale zamocowane w elastycznym pierścieniu, 

- śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej A4, zabezpieczone przed zapiekaniem, 

- możliwość przełożenia śrub o 180°, 

- tuleje dystansowe z PE, 

- kąt odchylenia się rury max. 8° (+/- 4° na każdy kielich), 

- śruby montażowe blokowane umożliwiające montaż jednym kluczem, 

 

 

Uniwersalne połączenia rura-kołnierz do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC 

- Wykonanie zgodne z EN 14525, 

- Przeznaczony dla połączeń rur żeliwnych, stalowych AC, PE i PVC w systemach 

 wodociągowych wody pitnej i morskiej, 

- Kołnierze zwymiarowane zgodnie EN 1092-2 PN10 standard; EN 1092-2 PN16, 

- Kołnierz i pierścień zaciskowy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie  

z EN 1563, 

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą 

 epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość  warstwy 250 

µm, przyczepność min 12N/mm2, odporność na przebicie metodą  iskrową 3000V, 

odporność na uderzenie pracą 5 Nm – poświadczone badaniami  oraz certyfikatem 

wystawionym przez niezależną jednostkę, 

- Elastyczny pierścień uszczelniający z elastomeru zgodnie z EN 681-1 (dopuszczony do 

kontaktu z wodą pitną), 

- Elastyczny pierścień segmentowy z żywicy POM, 

- Elementy zabezpieczające przed przesunięciem się rury wykonane z stali odpornej na korozję, 

trwale zamocowane w elastycznym pierścieniu, 

- Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej A4, zabezpieczone przed zapiekaniem, 

- Możliwość przełożenia śrub o180°, 

- Tuleje dystansowe z PE, 

- Kąt odchylenia się rury max. 8° (+/- 4° na każdy kielich), 

- śruby montażowe blokowane umożliwiające montaż jednym kluczem, 

 

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw  

-       łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

-       trzpień o pełnym przekroju o kwadracie 20mm lub 25mm i rura do klucza wykonane ze stali 

St 37-2 ocynkowanej ogniowo, 

-       przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń, 

-       rura przesuwna i ochronna wykonana z PE, 

-       nakrętka (nasada) wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z 

równą grubością ścianki na całym obwodzie, 

-       połączenia zasuwy z nakrętką wrzeciona za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.), 

wykonane ze stali nierdzewnej, 

 

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw domowych 

- łeb do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego, 

- trzpień i rura do klucza wykonane ze stali St 52-3 lub St 37-2 ocynkowanej ogniowo, 

- przejście pręta przez górną pokrywę uszczelniającą obudowy zabezpieczające przed 

przedostawaniem się zanieczyszczeń, 

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE, 

- zintegrowany mechanizm blokujący, 

- nasada wrzeciona wykonana z żeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z równą 
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grubością ścianki na całym obwodzie, 

- połączenia nasady z wrzecionem za pomocą – zawleczki lub śruby (wykonane ze stali 

nierdzewnej), 

- przyłącze śrubowe do połączenia z zasuwą domową, 

 

 

 

Wytyczne ogólne 

 

Wszystkie połączenia skręcane na sieci wodociągowej należy realizować przy pomocy śrub, 

nakrętek i podkładek wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A4. Śruby winny być  smarowane 

smarem wysokotemperaturowym na bazie miedzi odpornym na działanie wody, zasad i kwasów,  nie 

tracących swoich właściwości w temperaturze od -40ºC do +1200ºC. Natomiast wszelkie kołnierze 

używane do połączeń muszą być pokryte polipropylenem. 

 

Wszystkie połączenia rur polietylenowych należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe 

zgrzewarką elektryczną. 

 

Przejścia przewodów przez ściany budynków na przyłączach wodociągowych, należy wykonać 

jako przejścia do wody zimnej do rur PE do PN16 z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego w obrębie 

muru korpus żeliwny ożebrowany i pozbawiony powłoki epoksydowej, od strony zewnętrznej ze 

złączką rurową ISO umożliwiającą nasunięcie dodatkowej rury wzmacniającej z PE do ochrony 

końcówki rury przed osiadaniem gruntu.  

 

II.2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT - uszczegółowienie i uzupełnienie. 

 
Badania (po zakończonych robotach budowlanych a przed przepięciem sieci wodociągowych) 

w zakresie jakości wody z sieci wodociągowych należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) oraz naszymi wewnętrznymi wymaganiami i badaniami i powinien 

obejmować swoim zakresem badania w zakresie: Eschericha coli, Bakterie grupy coli, Ogólna liczba 

mikroorganizmów w temp. 22⁰C, Barwa, Mętność, Smak, Zapach, Stężenie jonów wodoru (pH), 

Przewodność elektryczna, Twardość, Chlor wolny, Mangan, Żelazo, Glin, Azotany, Azotyny. 
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III 

ROBOTY DROGOWE – 

USZCZEGÓŁOWIENIE I 

UZUPEŁNIENIE 

 
 

 
SPIS TREŚCI: 

 

III.1.MATERIAŁY – uzupełnienie. 

III.1.1. Wykonanie krawężników 

III.1.2. Wykonanie obrzeży betonowych 

  

III.2. KONTROLA JAKOŚCI – uszczegółowienie. 

 III.1.1. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 
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III.1.    MATERIAŁY– uzupełnienie. 

 

III.1.1 Wykonanie krawężników 

 W  STWIORB w punkcie 2.1.6. w akapicie pierwszym , dotyczącym wykonania krawężników 

drogowych uzupełnia się zakres o krawężniki drogowe 15x22x100cm. Przedmiotowy akapit 

przyjmuje brzmienie:  

,,Krawężniki betonowe drogowe 15x30x100cm lub 15x22x100cm, typu trapezowego powinny 

spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04.  Wszystkie materiały użyte do budowy powinny 

pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu’’.  

 

III.1.2. Wykonanie obrzeży betonowych 

 W  STWIORB w punkcie 2.1.7. w akapicie drugim , dotyczącym stosowanych obrzeży 

betonowych  uzupełnia się zakres o obrzeża betonowe szerokości 6cm i wysokości 20cm. 

Przedmiotowy akapit przyjmuje brzmienie:  

,,Należy stosować obrzeża o szerokości 8 cm i wysokości 25 cm oraz szerokości 6 cm i wysokości 20 

cm. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.’’ 

 

III.2. KONTROLA JAKOŚCI– uszczegółowienie. 

 

III.1.1. Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 

 

W  STWIORB w punkcie 6.1.11. w akapicie czwartym,  dotyczącym wymagań nośności nawierzchni 

tłuczniowej zmienia się zakres wymagań minimalnego modułu odkształcenia. Przedmiotowy akapit 

przyjmuje brzmienie: 

,,Pomiar nośności nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z 

BN-64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2 lub według zaleceń 

Inspektora nadzoru. Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności 

podane w tablicy5. 

Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

 

Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony przy użyciu płyty o 

średnicy 30cm 

 MPa 

pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki 60 120 

 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 
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30 cm, jest nie większy od 2,2 (
II

EM  : 
I

EM ≤ 2,2)’’. 

 

 

 

 

 

 


