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1.

WYMAGANIA OGÓLNE
1.1 WSTĘP
1.1.1

PODSTAWA ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są przepisy dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla zadania:
Przebudowa ulicy Reja w Pionkach
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.1
1.1.2

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne,
wspólne dla robót wymienionych w p. 1.1.1 objętych niniejszymi specyfikacjami technicznymi,
dla poszczególnych asortymentów robót sanitarnych.
1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność
z dokumentacją techniczną SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.2.1

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający przekaże Wykonawczy teren budowy, lokalizację, dziennik budowy,
dokumentację projektową, SST.
1.2.2

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawce.
1.2.3

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej. O
ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
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 muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym wymaganiami. W
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie
materiały będą zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.2.4

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.
1.2.5

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 wykonywania
robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 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,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.
1.2.6

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, i utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 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.
1.2.7

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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.
1.2.8

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
1.2.9

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i rządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.2.10

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. dn. 19.03.2003
r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1

ŹRODŁA UZYSKANIA MATERIAŁOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych
do
robót,
Wykonawca
przedstawi
Inżynierowi/Kierownikowi
projektu
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji
robot.
2.2

POZYSKIWANIE MATERIAŁOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

5

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej
i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robot.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inżyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁOW
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera/Kierownika projektu.
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu
3.

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
5.

WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami SST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Nie przewiduje się opracowania programu zapewnienia jakości.

6.2

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jakości jest osiągniecie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy
próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i
badania materiałów z częstotliwością zapewniającą wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich częstotliwość są określone w SST,
normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Ponadto wykonawca
powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie przeznaczone do pobierania
prób i testowania jest prawidłowo skalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowościach związanych z laboratorium, wyposażeniem
oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów poinformować Wykonawce na piśmie.
Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na prawidłowość testów, może on odmówić
użycia materiałów, które zostały poddane testom do momentu, kiedy procedury testów będą
prawidłowe i akceptacja materiałów będzie przeprowadzona. Wszystkie koszty związane z
prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.
6.3

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być wytypowane do
badan z jednakowym prawdopodobieństwem.
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewniona możliwość udziału w testach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
6.4

BADANIA, POMIARY, PRÓBNY ROZRUCH

Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak ni w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań należy przechowywać w postaci zaproponowanej przez Inspektora.
6.5

CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

•

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych

•

Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Produkty
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopię wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
6.6
DOKUMENTY BUDOWY
6.6.1

DZIENNIK BUDOWY
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,
Datę uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót,
Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,
Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora,
Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzał,
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 do ustosunkowania się. Decyzje te wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Projektant nie
jest strona dla Wykonawcy i z tego te powodu nie jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w
żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót.
6.6.2

RAPORTY DZIENNE

Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące
nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.

6.6.3

KSIĘGA OBMIARÓW

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów.
6.6.4

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.
6.6.5

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się również:

•
•
•
•
•

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoły przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
protokoły odbioru robót,
protokoły z narad i instrukcje Inspektora.
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6.6.6

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT
7.1

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2

URZADZENIE I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.3
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 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 obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zastanie ustalony z
Inspektorem Nadzoru.
8.

ODBIÓR ROBÓT
8.1

•
•
•
•

RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
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 ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
dokonuje inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak 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 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3

ODBIÓR CZĘŚCIOWY
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje
Inspektor Nadzoru.
8.4

ODBIÓR OSTATECZNY
8.4.1

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

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.
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.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2

DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

•
•
•
•
•

8.5

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
szczegółowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
instrukcje eksploatacyjne,
inne wymagane.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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”.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1

USTALENIA OGÓLNE

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za całe zadanie. Warunki płatności ustala umowa
zawarta między Wykonawcą o Inwestorem.
9.2

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE SST–0

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
SST–0 obejmuje wszystkie warunki określone w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie
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•
•

a take:
koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,
koszt zagospodarowania placu budowy.
Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę
umowną
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SZCZEGÓŁOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
KD–01.00.00.
K A N A L I Z A C J A D E S Z C Z O WA

dla zadania:
Przebudowa ulicy Reja w Pionkach
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1. WSTĘP
1.1

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robot związanych z przebudowa kanalizacji przy zadania:
Przebudowa ulicy Reja w Pionkach

1.2

ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot związanych z realizacją przedsięwzięcia
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany układ obejmuje:
-studzienki ściekowe z kręgów żelbetowych DN500 z osadnikiem 1m
-wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego D400 wg PN-EN 124
- przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC
- kanalizacja DN300 PVC i studnie DN1200 żelbetowe zgodnie z dokumentacją techniczną

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawę materiałów,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
demontaż istniejącej kanalizacji
przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ułożenie przewodów kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi
obowiązującymi przepisami i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami.
1.5

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót zgodnie
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną.
2

MATERIAŁY
2.1

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

1.

-studzienki ściekowe z kręgów żelbetowych DN500 z osadnikiem 1m

2.

-wpusty uliczne z żeliwa szarego drogowego D400 wg PN-EN 124

3.

- przykanaliki kanalizacji deszczowej DN200 PVC
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4.

2.2.

- kanalizacja DN300 PVC i studnie DN1200 żelbetowe zgodnie z dokumentacją
techniczną

SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3 TRANSPORT
3.1

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
Przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4 WYKONANIE ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie (wodociąg, kanalizację
deszczową i sanitarną, kabli energii elektrycznej itp.) Roboty ziemne wykonać zgodnie z
normą PN-83-8336/02. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące
przepisy BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. Błędy
popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika
projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika
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projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robot będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,
5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan
materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
5.2

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
5.3

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawce, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST
na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę·

5.4

•

•
•
•

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98)"
posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polska Norma lub
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

6 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi dla budowy przyłącza wodociągowego objętego
projektem jest:
• m - dla instalacji rurowych,
• sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki,
• kpl - dla prób działania, uruchomień.
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7 ODBIÓR ROBÓT
7.1

•
•
•
•

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,
odbiorowi częściowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2

ODBIOR ROBOT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robot. Odbioru robot dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.
7.3

ODBIOR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru
częściowego robot dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

7.4

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
7.4.1

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robot
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach umowy.
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7.4.2

•
•
•
•
•
•

•
•

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół
odbioru ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robot właścicielom urządzeń,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja.
7.5

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot 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 robot”.
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją
Projektową, Obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki
obmiarowej.
Cena wykonania Robót obejmuje:
wytyczenie geodezyjne,
zakup wszystkich materiałów z transportem,
wykonanie podłoża pod przewody,
ułożenie przewodów z rur
wykonanie próby szczelności i wytrzymałości instalacji
dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych,
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań,
wykonanie dokumentacji geodezyjnej i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym
zakresie,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robót i jego utrzymanie,
opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

9 PRZEPISY ZWIĄZANE
•

•
•
•
•
•
•

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
i mieszanka,
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na goraco
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasy
PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodności
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-01070 Siec kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia
terminologia
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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