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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

„Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” jest zadaniem, które będzie realizowane w 
ramach realizowanego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka” współfinansowanego ze 
środków unijnych. Podstawą współfinansowania jest Umowa o dofinansowane nr POIS.02.03.00-00-0025/16-00 z 
dnia 06.10.2016r., w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020.  

Celem zadania planowanym do osiągnięcia poprzez renowację sieci kanalizacyjnej jest: 

 ograniczenie infiltracji wód do sieci kanalizacyjnej na obszarze miasta Kłodzka, 

 poprawa jakości usług odbioru ścieków w zakresie mniejszej awaryjności systemów kanalizacyjnych, 

 poprawa jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno -ściekowej, 

 przyczynienie się do realizacji celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, które 
sprowadzają się do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców, a co jest z tym 
bezpośrednio związane, do wzrostu konkurencyjności gospodarczej kraju. 

 

1.1.  Charakterystyczne parame try  określające wielkość zadania 

 
Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci 

kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej) w ulicach na terenie miasta Kłodzka, o łącznej długości ok. 1,2 km, 
zlokalizowanych w wymienionych poniżej ulicach, podzielonych na następujące odcinki: 
 

Lp. Ulica Odcinek 
Średnica kanału 

[mm] 

1. ul. Dunikowskiego (przy ul. Malczewskiego) S1 – S7 200 

2. ul. Bohaterów Getta, Harcerzy, Morcinka S1 – S8 400 

3. ul. Warty S1 – S7 250/400 

4. ul. Śląska S1 – S6 250 

5. ul. Św. Wojciecha S1 – S4 200 

 
W zakresie zadania należy wykonać renowację kanału wraz z renowacją studni kanalizacyjnych. Dokładny 

opis zakresu prac jest przedstawiony w dalszej części niniejszego PFU. 
 
Do zakresu przedmiotowego zadania należy również ponowne podłączenie istniejących  studni 

kanalizacyjnych, komór i odgałęzień bocznych/przyłączy kanalizacyjnych . 
Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków  w tym celu Wykonawca ujmie w cenie 

ofertowej wykonanie niezbędnych by-passów. Wykonawca zastosuje taką organizację robót, aby próba szczelności 
odcinka kanału poddanego próbie odbyła się, przed ponownym wpuszczeniem ścieków.  

W ramach robót Wykonawca uzgodni warunki i spełni wszystkie (wynikające zarówno  z obowiązujących 
przepisów, jak i z uzgodnień) wymagania właścicieli lub zarządców terenu robót, w tym zajęcia pasa drogowego. 
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1.2.  Zakres przedmiotu zamówienia  

 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dla tego typu robót. 

Na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i 

wykonania renowacji sieci kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna i ogólnospławna), pozostałymi informacjami oraz 

wymaganiami opisanym i przez Zamawiającego, zadaniem Wykonawcy będzie m.in.: 

1) wykonanie pomiarów geodezyjnych, ekspertyz, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowalnych dla renowacji sieci kanalizacyjnej  wraz z uzyskaniem 

stosownych decyzji i pozwoleń administracyjnych, w szczególności dokonanie zgłoszenia wykonania 

robót, 

2) wykonanie renowacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej, 

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do potwierdzenia prawidłowości wykonanych 

Robót, 

4) wykonanie prób i sprawdzeń (w tym inspekcja TV), 

5) przekazanie kanałów do eksploatacji. 

 

1.2.1. Projektowanie. 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne  

dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 

1) aktualną mapę do celów projektowych i dokona kontrolnych pomiarów położenia istniejących studzienek i 
rzędnych (na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500). Wykonawca wykona pomiary 
geodezyjne w terenie całej długości kanałów przeznaczonych do renowacji, mierzonych w osiach studzienek 
oraz zweryfikuje średnice studzienek i wymiary komór. Na podstawie pomiaru rzeczywistych długości 
kanałów Wykonawca opracuje dokumentację projektową renowacji kanałów, w oparciu o który wykona 
roboty renowacyjne; 

2) dokumenty dotyczące stanu prawnego tj. mapy ewidencji gruntów + wykaz właścicieli działek (tabelaryczne 
zestawienie właścicieli działek na podstawie wypisów z rejestru gruntowego) oraz uzgodnienia z 
właścicielami lub zarządcami terenu, na których będą prowadzone roboty (Wykonawca uzgodni warunki i 
spełni wszystkie, wynikające zarówno z obowiązujących przepisów, jak i z uzgodnień, wymagania właścicieli 
lub zarządców terenu); 

3) badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji  projektowej (w tym 
badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego do obliczenia obciążeń 
zewnętrznych, inwentaryzację zieleni - o ile uzna to za niezbędne), 

4) uzyska opinie i decyzje administracyjne (jeśli wymagane) oraz dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do 
zaprojektowania i wykonania prac renowacyjnych oraz przekazania kanałów do eksploatacji, łącznie ze 
zgodami właścicieli sieci w zakresie dostępu do mediów, niezbędnych na okres prowadzenia robót; 

5) dokumentację projektową niezbędną do dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania 
robót budowlanych oraz dokona do właściwego organu takiego zgłoszenia w imieniu Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego); 

6) szczegółowy projekt wykonawczy;  



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” 

 

 
Strona 7 

7) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych; 
8) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
9) projekt organizacji robót, 

 
oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 

10) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,  

11) protokoły sprawdzeń i badań. 
 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego oraz Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z umowy. Na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Wykonawca 

zobowiązany jest dokonania weryfikacji wszystkich danych wyjściowych podanych w Wymaganiach Zamawiającego. 

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych wyjściowych w celu 

zapewnienia prawidłowego procesu projektowania.  

 

W ramach opracowania projektu wykonawczego Wykonawca wykona: 

 zapis barwny z inspekcji kanałów kamerą wideo1 (z funkcją pomiaru odległości i spadku) przeprowadzonej 

przed renowacją - minimalne wymagania dotyczące sprzętu do kamerowania i obrazu z inspekcji oraz 

dokumentacji z inspekcji podane są w dalszej części PFU; 

 opinię techniczną z opisem prac renowacyjnych (na podstawie oględzin oraz zapisu obrazu z inspekcji TV 

przed renowacją) – optymalizacja metody i materiałów do renowacji po dokonaniu: sprawdzenia średnicy i 

kształtu kanału, sprawdzenia głębokości posadowienia, sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych, 

obliczenia obciążenia; opis czynności przygotowawczych przed renowacją – czyszczenie, usuwanie 

przeszkód, naprawy; opis czynności po wykonaniu renowacji ; 

 projekt technologii wykonawstwa i organizacji robót2, który powinien przewidywać, miedzy innymi, lokalizację 

studzienek, czyszczenie przewodów oraz inspekcję TV po renowacji z zapisem barwnym. 

 

Projekt wykonawczy i projekt organizacji robót (uwzględniający m.in. odłączanie poszczególnych odcinków kanału, 

oraz zapewnienie tymczasowego odbioru ścieków, zajęcie pasa drogowego i tymczasową organizację ruchu) należy 

uzgodnić z Zamawiającym a także z zarządcą terenu. 

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wykonywanie prac renowacyjnych z zachowaniem  następującej 

kolejności: 

 renowacja kanału – rurociągu, 

                                                 
1 Inspekcja kanału musi umożliwić dokonanie oceny stanu powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknię ć. Inspekcję 
kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. W trakcie wykonywania 

inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie 
wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości co do stanu kanału.  
2 Wykonawca winien opracować technologię wykonawstwa i organizacji robót biorąc pod uwagę specyfikę prac 
(renowację rurociągów na czynnej kanalizacji grawitacyjnej) i zapewnienie możliwości przepompowywania ścieków z 

czynnych odcinków kanalizacji, uwzględniając sukcesywne pompowanie z istniejących przyłączy kanalizacyjnych i 
odgałęzień bocznych oraz przywrócenie wszystkich czynnych przyłączy i odgałęzień bocznych po renowacji oraz stan 

techniczny kanałów i studni. 
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 renowacja kinet studni i komór, 

 renowacja pozostałych elementów studni i komór, 

oraz taką organizację robót, aby próba szczelności odcinka kanału poddanego próbie  odbyła się przed ponownym 

wpuszczeniem ścieków. 

 

1.2.2. Roboty budowlane. 

 

Zestawienie podstawowych parametrów kanałów przeznaczonych do renowacji w ramach niniejszego kontraktu3. 

Lp. Lokalizacja kanału 

Długość kanałów wg średnicy 

kanału 

[m]/materiał 

Sumaryczna 

długość 

kanałów 

[m] 

Ilość 

studni 

[szt.] 

Ilość 

przyłączy 

[szt.] 
200 250 400 

1. ul. Dunikowskiego 
(przy ul. 
Malczewskiego) 

222,0 

kamionka 
  222,0 7,0 1,0 

2. ul. Bohaterów Getta, 
Harcerzy, Morcinka 

  
397,0 

kamionka 
397,0 8,0 20,0 

3. 
ul. Warty  

225,5 

kamionka 

33,0 

beton 
258,5 7,0 12,0 

4. 
ul. Śląska  

192,0 

kamionka 
 192,0 7,0 15,0 

5. 
ul. Św. Wojciecha 

186,0 

beton 
  186,0 4,0 17,0 

 

Uwaga: Długość kanałów podana jest w metrach, na podstawie dokonanej inspekcji TV.  

 

Szczegółowy zakres robót w podziale na obiekty został przedstawiony w pkt. 1.5.1 niniejszego PFU.  
 

1.2.3. Próby odbiorowe . 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania 

wykonanych robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

Sprawdzenia niezbędne do odbioru robót będą polegały na badaniu: 

 materiałów użytych do renowacji kanałów; 

 inspekcji TV kanałów poddanych renowacji; 

                                                 
3 Dane przedstawione w tabelach powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed opracowaniem 

dokumentacji projektowej (poprzez pomiary geodezyjne w terenie oraz inspekcje telewizyjne). 
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 zgodności wykonania z programem funkcjonalno-użytkowym i zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje w zakresie spełnia jącym 

wymagania określone w PFU i zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

Pozytywne zakończenie prób jest warunkiem zgłoszenia zakończenia robót i  dokonaniem odbioru końcowego . 

W przypadku kanałów, poddawanych renowacji metodą rękawa utwardzanego, o średn icy do 600 mm, w celu 

potwierdzenia wymaganego parametru sztywności obwodowej zainstalowanego rękawa, należy pobrać próbki 

pierścieniowe rękawów, a następnie poddać je badaniu zgodnie z normą PN -EN ISO 11296-4:2011 w zakresie 

początkowej sztywności obwodowej, tak aby bezpośrednio z wyników badań uzyskać możliwość sprawdzenia 

spełniania wymogów Zamawiającego. 

W przypadku kanałów poddawanych renowacji metodą wykładzin z rur ściśle pasowanych należy poddać je 

badaniom zgodnie z normą  PN-EN ISO 11296-3:2011. 

 

1.2.4. Efekt końcowy inwestycji . 

 

Efektem  końcowym  inwestycji ma  być: 

a) Uzyskanie wytrzymałej, szczelnej powłoki zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji 
grawitacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej. 

 

1.2.5. Gwarancja jakości 

 
Wykonawca w okresie gwarancji wskazanym w Umowie, zapewni gwarancję usuwania wad i usterek.  

1.3.  Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia  

 
Zamawiającym i użytkownikiem planowanej do renowacji sieci kanalizacyjnej są  Wodociągi Kłodzkie Sp. z 

o.o., ul. Piastowska 14 B, 57-300 Kłodzko. 
 

Lokalizacja inwestycji  
 
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, w obszarze miasta Kłodzko. 
 
Sieci, które należy poddać renowacji zlokalizowane są w ulicach: 
 

 ul. Dunikowskiego (przy ul. Malczewskiego) – osiedlowa droga dojazdowa - Zarządca drogi – Gmina 
Kłodzko - zdjęcie nr 1, 

 ul. Bohaterów Getta – Zarządca drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku  - zdjęcie nr 2,  

 ul. Harcerzy – Zarządca drogi – Gmina Kłodzko - zdjęcie nr 3,  

 ul. Morcinka – Zarządca drogi – Gmina Kłodzko  - zdjęcie nr 4, 

 ul. Warty – kanał w pasie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 33 - zdjęcie nr 5, 
 ul. Śląska – Zarządca drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku  - zdjęcie nr 6, 

 ul. Św. Wojciecha – Zarządca drogi – Gmina Kłodzko - zdjęcie nr 7. 
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Zdjęcie nr 1 – u l. Dunikowskiego (źródło: www.google.pl/maps)  
 

 
Zdjęcie nr 2 – u l. Bohaterów Getta (źródło: www.google.pl/maps) 
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Zdjęcie nr 3 – u l. Harcerzy (źródło: www.google.pl/maps)  
 

 
Zdjęcie nr 4 – u l. Morcinka (źródło: www.google.pl/maps) 
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Zdjęcie nr 5 – u l. War ty (źródło: www.google.pl/maps)  
 

 
Zdjęcie nr 6 – ul. Śląska (źródło: www.google.pl/maps)  
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Zdjęcie nr 7 – ul. Św. Wojciecha (źródło: www.google.pl/maps)  

1.4.  Warunki  gruntowo –  wodne 

Kłodzko leży w północno-wschodniej części Kotliny Kłodzkiej, u południowo-zachodnich podnóży Gór Bardzkich na 

wysokości ok. 290–370 m. Przez Kłodzko przepływa główna rzeka Nysa Kłodzka (dopływ Odry I rzędu), a w obrębie 

miasta uchodzą do niej małe cieki o charakterze potoków: Jodłownik (II rzędu) i Jaszkówka. Potok Jodłownik płynie 

wzdłuż ul Śląskiej, w której zlokalizowany jest kanał kanalizacji do renowacji w ramach przedmiotowego zadania. 

Należy przyjąć, że poziom wód gruntowych w ul. Śląskiej uzależniony jest od wysokości poziomu wody w potoku 

Jodłownik. Ze względu na duże zróżnicowanie terenu miasta Kłodzka zakłada się, że woda gruntowa dla pozostałych 

odcinków kanalizacji przeznaczonej do renowacji w ramach przedmiotowego zadania znajduje się poniżej 

istniejących kanałów kanalizacji. 

Renowacja sieci kanalizacyjnej przeprowadzona będzie metodą bezrozkopową jednakże gdy wykonawca uzna za 

konieczne prowadzenie robót ziemnych zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do wykonania niezbędnych badań 

hydrogeologicznych.  

1.5.  Ogólne właściwości  funkcjonalno — użytkowe  

1.5.1. Ogólna wytyczne dotyczące renowacji sieci kanalizacyjnej 

Przewiduje się, że w wyniku renowacji sieci kanalizacyjnej nastąpi: 

 poprawa stanu technicznego kanałów ograniczająca nieszczelności kanałów i zmniejszenie infiltracji wód 

gruntowych do kanałów, 

 uzyskanie dostatecznej przepustowości hydraulicznej kanałów, 

 odtworzenie właściwej konstrukcji kanałów, 

 usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji. 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” 

 

 
Strona 14 

 

Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków. Należy przewidzieć możliwie najkrótsze okresy 

jednorazowego wyłączenia kanałów. 

Wykonawca uwzględni następujące warunki istniejących sieci: 

 średnice włazów do studni – 600 mm; 

 średnice studni – przede wszystkim DN1000; 

 studnie w większości wykonane z kręgów betonowych, część studni murowanych z cegły; 

 średnia głębokość studni: 3,2 m ÷ 1,6 m; 

 w większości studni stopnie złazowe są skorodowane; 

 sieci zlokalizowane w terenie mocno zurbanizowanym. 

 

a) Dostępność terenu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, renowacyjne, itp., będą zrealizowane i wykonane według 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej do realizacji przez Zamawiającego pod 

kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów umowy. 

Roboty wykonywane będą w rejonie pasa drogowego – w jezdniach, chodnikach i terenach zielonych. 

Roboty związane z renowacją należy prowadzić w godzinach od 6 :00 do 22:00. Istnieje możliwość pracy 

całodobowej, jednak wyłącznie pod warunkiem akceptacji Zamawiającego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca 

musi stosować się do przepisów dotyczących nieprzekraczania określonego poziomu hałasu w porze dziennej i w 

porze nocnej. W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym, Wykonawca musi uwzględnić 

możliwość ograniczenia przez zarządcę drogi okresu prowadzenia robót na części kanałów do określonych godzin. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz go uzgodnić z 

zarządca terenu i innymi instytucjami. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni wszystkie czynności mające na celu 

wprowadzenie, utrzymanie i likwidację oznakowani tymczasowych, zabezpieczeń, itd. 

b) Zajęcie pasa drogowego 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy i należy te koszty uwzględnić w cenie ofertowej. 

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, ponosi Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz 

z kosztami uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego) jest składnikiem ceny ofertowej i winien być ujęty w 

cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uzyskanie 

zgody na zajęcie pasa drogowego oraz dokonanie stosownych opłat. 

c) Utylizacja odpadów. 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami w zakresie odpadów wytwarzanych w trakcie prowadzenia robót, ich 

transport oraz utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i składem 

uwzględniając wymogi obowiązującej ustawy o odpadach – czynności te należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

d) Wycinka drzew 

Zadanie będzie realizowane metodą bezwykopową i Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew w 

związku z renowacją sieci kanalizacyjnej. 

 

1.5.2. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania zamówienia 

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z:  

 niniejszymi Wymaganiami Zamawiającego, 

 ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 

 warunkami na terenie budowy. 
 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin terenu budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych 

informacji przed złożeniem oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające na cenę 

ofertową  włączając w to (lecz nie ograniczając wyłącznie do tego) następujące zagadnienia: 

 kształt i charakter terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, natężeniem ruchu 
ulicznego, 

 warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
 zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia 

wszelkich wad, 

 prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP, 

 potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, 
wody i innych świadczeń. 

 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 

pracowały we wszystkich przewidywalnych warunkach eksploatacyjnych. 

Wykonawca, składając ofertę, deklaruje, że: 

 zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia 
obejmujących Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał 
wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub wykonanie robót; 

 zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 

 zapoznał się z warunkami na przyszłym terenie budowy i jego otoczeniem w celu oszacowania na 
własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich  danych, jakie mogą okazać się 
niezbędne do projektowania i wykonania robót; 

 nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, a 
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona  odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne  i miejscowe, oraz inne 

przepisy i wytyc zne, które w jakikolwiek sposób związane są  z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.6.  Szczegółowe właściwości  funkcjonalno  - użytko we  

 

Specyfika zamówienia uniemożliwia określenie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych zgodnie z Polską Normą 

PN-ISO 9836:1997. 

Szczegółowy opis stanu istniejącego kanałów wchodzących w zakres przedmiotowego zadania z podaniem 

wymiarów kanałów, orientacyjnej długości kanału (w metrach bieżących) ustalona na podstawie inspekcji telewizyjnej , 

materiału, lokalizacją, charakterystyką studni oraz przyłączy został przedstawiony w ekspertyzie pn.: „Ocena stanu 

technicznego wraz z doborem technologii renowacji” opracowana przez Biuro Inżynierskie AXIS. Przywołane 

opracowanie stanowi załącznik do niniejszego PFU. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę metod renowacji kanałów kanalizacyjnych . Wykonawca w ramach prac 

projektowych dokona ostatecznego doboru technologii wykonania renowacji przy uwzględnieniu zaleceń podanych w 

ekspertyzie pn.: „Ocena stanu technicznego wraz z doborem technologii renowacji” opracowana przez Biuro 

Inżynierskie AXIS. Oprócz wymienionych poniżej technologii renowacji dopuszcza się także inne tj. cracking 

(burstlining statyczny). 

1.6.1. Wymagania w zakresie wykonania renowacji kanałów w zastosowaniem rękawa  

a) Rękaw utwardzany termicznie 

Rękaw nasączony żywicą epoksydową/poliestrową. Samonośna konstrukcja rękawa z wysokiej jakości filcu 

poliestrowego, pokrytego warstwą polipropylenu. Warstwa zewnętrzna może być wykonana również z poliuretanu lub 

polietylenu. Utwardzany żywicą epoksydową/poliestrową. Po utwardzeniu żywice nie mogą powodować żadnych 

oddziaływań wywołujących szkodliwy wpływ na środowisko. Proces utwardzenia rękawa realizuje się za pomocą 

gorącej wody. 

a) Rękaw utwardzany promieniami UV 

Rękaw nasączony żywicą poliestrową zbrojoną włóknem szklanym. Konstrukcja rękawa powinna bazować na 

laminacie złożonym z wielu warstw włókna szklanego i włóknin poliestrowych. Do impregnacji stosuje się 

nienasyconą żywicę poliestrową lub winyloestrową. Po utwardzeniu żywice nie mogą powodować żadnych 

oddziaływań wywołujących szkodliwy wpływ na środowisko. Proces utwardzenia rękawa realizuje się za pomocą 

naświetlania promieniami UV. 

 

1.6.2. Wymagania w zakresie wykonania renowacji kanałów w technologii shortlining  

Renowacja przewodów kanalizacyjnych metodą shortliningu (inaczej: krótkiego reliningu) polega na wprowadzeniu do 

wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu montowanego  z krótkich odcinków rur (modułów rurowych) o 

średnicy zewnętrznej nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej  odnawianego rurociągu. Dzięki niewielkiej długości 
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całkowitej modułów rurowych ich montaż może odbywać się we wnętrzu studni kanalizacyjnej DN 1000. Metodą tą 

można odnawiać rurociągi, których przekrój w najwęższym miejscu nie będzie blokował wprowadzanych  modułów, 

ponieważ głowica zakładana na pierwszy moduł nie jest w stanie ani kruszyć starych rur, ani rozpychać ich 

fragmentów na boki lub wciskać w grunt. 

 

1.6.3. Wymagania w zakresie wykonania renowacji kanałów w technologii burstlining 

Bezwykopowa wymiana przewodów kanalizacyjnych metodą  burstliningu polega na kruszeniu starego rurociągu i 

rozpychaniu jego fragmentów wraz z otaczającym gruntem na boki za pomocą specjalnej głowicy przeciąganej przez 

kanał przy wykorzystaniu wciągarki linowej i jednoczesnym  wciąganiu za głowicą nowego przewodu, sukcesywnie 

montowanego z krótkich modułów rurowych. Moduły mogą mieć tę samą średnicę nominalną co stary kanał 

(burstlining kalibracyjny) lub większą o jedną dymensję (tylko dla średnic  DN 150 i DN 200). Dzięki długości modułów 

rurowych ich łączenie odbywa się we wnętrzu studni kanalizacyjnej. W metodzie tej konieczna jest drożność  kanału 

umożliwiająca przeciągnięcie liny wciągarki. W wyniku zastosowania burstliningu kalibracyjnego uzyskuje się efekt 

hydrauliczny podobny do tego, jaki uzyskuje się w wyniku renowacji kanału z zastosowaniem rękawa. 

 

1.6.4. Zakładana technologia renowacji dla poszczególnych kanałów 

Lp. Lokalizacja kanału Zakładana metoda renowacji Uwagi 

1. 
ul. Dunikowskiego (przy ul. 
Malczewskiego) 

utwardzany rękaw nasączany 
żywicą (pkt. 1.6.1) 

min. sztywność obwodowa – 
SN 4,0 MPa 

zalecany moduł sprężystości 
E=2100 MPa 

2. ul. Bohaterów Getta 
utwardzany rękaw nasączany 

żywicą (pkt. 1.6.1) 

min. sztywność obwodowa – 
SN 3,0 MPa 

zalecany moduł sprężystości 
E=2600 MPa 

3. ul. Harcerzy, Morcinka 
naprawy punktowe z 

zastosowaniem pakerów i 
pakero-kapeluszy 

 

4. ul. Warty 
technologia samonośnych rur 

segmentowych (pkt. 1.6.2 lub 3) 
min. sztywność obwodowa – 

SN 8,0 MPa 

5. ul. Śląska 
technologia samonośnych rur 

segmentowych (pkt. 1.6.2 lub 3) 
min. sztywność obwodowa – 

SN 8,0 MPa 

6. ul. Św. Wojciecha 
utwardzany rękaw nasączany 

żywicą (pkt. 1.6.1) 

min. sztywność obwodowa – 
SN 3,0 MPa 

zalecany moduł sprężystości 
E=2600 MPa 
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Szczegółowy dobór i uzasadnienie doboru technologii renowacji przedstawiono w ekspertyzie pn.: „Ocena stanu 

technicznego wraz z doborem technologii renowacji” opracowana przez Biuro Inżynierskie AXIS. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie innych technologii po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownej dokumentacji 

projektowej wraz z obliczeniami potwierdzającymi spełnianie m inimalnych wymagań zawartych w niniejszym PFU i 

zachowaniu wymaganej przepustowości naprawianych kanałów kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 

Renowację studni kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w ekspertyzie pn.: 

„Ocena stanu technicznego wraz z doborem technologii renowacji” opracowana przez Biuro Inżynierskie AXIS.  

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1.  Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy  

Wymagania dotyczące dokumentów wykonawcy jakie należy wykonać w ramach przedmiotowego Kontraktu 

określono w pkt. 1.2.1 oraz 2.2 i 2.3 niniejszego PFU. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji danych wyjściowych i 

założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz czynności inspekcyjnych opisanych w pkt. 1.2. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do prawidłowego wykonania 

dokumentów Wykonawcy. W szczególności Wykonawca pozyska:  

 aktualną mapę do celów projektowych (jeżeli jest taka konieczność) i dokona kontrolnych pomiarów 
położenia istniejących studzienek i rzędnych (na aktualnych mapach sytuacyjno -wysokościowe w 
skali 1:500). Wykonawca wykona pomiary geodezyjne w terenie całej długości kanałów 
przeznaczonych do renowacji, mierzonych w osiach studzienek oraz zweryfikuje średnice studzienek 
i wymiary komór. Na podstawie pomiaru rzeczywistych długości kanałów Wykonawca opracu je 
dokumentację projektową renowacji kanałów, w oparciu o który wykona roboty renowacyjne; 

 dokumenty dotyczące stanu prawnego tj. mapy ewidencji gruntów + wykaz właścicieli działek 
(tabelaryczne zestawienie właścicieli działek na podstawie wypisów z rejestru gruntowego) oraz 
uzgodnienia z właścicielami lub zarządcami terenu, na których będą prowadzone roboty 
(Wykonawca uzgodni warunki i spełni wszystkie, wynikające zarówno z obowiązujących przepisów, 
jak i z uzgodnień, wymagania właścicieli lub zarządców terenu); 

 badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (w 
tym badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego do obliczenia obciążeń 
zewnętrznych, inwentaryzację zieleni - o ile uzna to za niezbędne), 

 uzyska opinie i decyzje administracyjne (jeśli wymagane) oraz dokona wszelkich uzgodnień 
niezbędnych do zaprojektowania i wykonania prac renowacyjnych oraz przekazania kanałów do 
eksploatacji, łącznie ze zgodami właścicieli sieci w zakresie dostępu do mediów, niezbędnych na 
okres prowadzenia robót; 

 inwentaryzacje istniejących sieci, w tym inspekcję TV w celu dobrania najoptymalniejszej technologii 
renowacji sieci i zweryfikowania stanu kanałów przedstawionego po inspekcjach TV stanowiących 
załącznik do niniejszego PFU. 

 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne, zarówno na etapie prac 

projektowych jak i robót budowlanych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 
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Personel wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

uprawnienia do projektowania i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane 

zgodnie z polskim prawem budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. 

Wszelkie modyfikacje dokumentów Wykonawcy wymagane przez Nadzór inwestorski bądź Zamawiającego 

Wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opłat. 

Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz n a solidności i 

fachowości wykonania. 

2.2.  Zakres obejmujący etap prac projektowych  

2.2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową niezbędną do dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych należy wykonać zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290); 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. 
zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072).  

Zakres i treść dokumentacji projektowej musi być dostosowana do specyfiki i charakteru robót będących przedmiotem 
postępowania. 

Pozostałe wymagania: 

 Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, warunków technicznych 
oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej; 

 wykonawca przygotuje wniosek dotyczący zgłoszenia rozpoczęcia robót i złoży go w imieniu Zamawiającego 
na mocy pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego do występowania przed organami administracji 
publicznej; 

 dokumentację projektową należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w  okładkę formatu 
A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu; 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych elementów dokumentacji 
projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie 
Zamawiającego. 

 

2.2.2. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z:  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072).  
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Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 
budowlanego czyli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 2012 poz. 462 z poźn. zm.). 

Projekt wykonawczy ma zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami 
opisowymi, które dotyczą: 

a) rozwiązań technologicznych i materiałowych; 
b) detali wykonania renowacji; 

– których odzwierciedlenie na rysunkach dokumentacji, o której mowa w pkt. 2.3.1 nie jest wystarczające dla potrzeb, 
o których mowa wyżej. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 
projektantów wszystkich branż – autorów dokumentacji projektowej. 

W oparciu o dane zawarte w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
dokumentacji w taki sposób, aby roboty wykonywane na jej podstawie w całości spowodowały osiągnięcie celu 
przyjętego przez Zamawiającego. W związku z powyższym roboty budowlane zrealizowane na podstawie 
zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z warunków 
umowy pomiędzy stronami. 

Zamawiający dopuszcza możliwość uznania dokumentacji opisanej w pkt. 2.3.1 jako projekt wykonawczy jeżeli 
poziom jej uszczegółowienia odpowiada zapisom zawartym w pkt. 2.3.2 niniejszego PFU. 

2.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072).  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w  rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego 
Słownika Zamówień określając w nich co najmniej roboty z rozbiciem do „kategorii robót”. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia powinny być ujęte w 
ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dodatkowe wymagania: 

 na etapie sporządzania STWiORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru materiałów i 
urządzeń pod względem standardów cech jakościowych i cen rynkowych i uzgodni z Zamawiającym;  

 Wykonawca sporządzając STWiORB zachowa pełne odniesienie do projektów wykonawczych dokładnie 
precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i urządzeń.  

 

2.2.4. Pozostałe wymagania 
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Przed wyborem techniki renowacyjnej projektant określi wymagane funkcje wykładziny w trakcie eksploatacji (dotyczy 
zarówno rękawa jak i modułów rurowych), zgodnie z PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne i w 
zależności od: 

 ogólnych informacji na temat kanału,  

 stanu kanału wpływającego na właściwości funkcjonalne,  

 warunki budowy wpływające na montaż.  

Projektant uwzględni konieczność przywrócenia niżej wymienionych funkcji kanału:  

 oddzielenie wewnętrznej powierzchni kanału od transportowanego medium; 

 uszczelnienie istniejącego kanału przed przesączaniem wód gruntowych;  

 uszczelnienie istniejącego kanału przed przeciekami transportowanego medium przez nieszczelności w 
istniejącym kanale (na połączeniach rur, w miejscach pęknięcia rur, poprzez dziury), 

 stabilizowanie lub wzmacnianie konstrukcji istniejącego rurociągu, 
 uzyskanie dostatecznej przepustowości hydraulicznej jak najbardziej zbliżonej do średnicy kanału 

istniejącego.  

Renowację należy zaprojektować indywidualnie dla każdego kanału. Renowację należy zaprojektować na podstawie 
szczegółowej analizy aktualnego stanu poszczególnych odcinków kanałów sporządzonej  na podstawie wstępnej 
inspekcji kamerą TV i obejmującą identyfikację uszkodzeń (pomimo informacji zawartych w PFU) rurociągów - 
przeszkody (np. wrośnięte korzenie, pęknięcia, korozja, erozja, ewentualne przesunięcie rur, wystające przyłącza). 
Projekt wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z doborem 
materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym 
PFU. 

W szczególności należy uwzględnić: 

 aspekty hydrauliczne: 

 Zamawiający wymaga, aby zastosowana metoda renowacji zapewniła  dostateczną przepustowość 
hydrauliczną kanałów (nie gorszą od obecnej przy prawidłowo działającej sieci); 

 aspekty konstrukcyjne: 

 renowacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów pomiędzy sąsiednimi studniami. W 
związku z tym sztywność obwodowa oraz grubość ścianek powinna być przyjęta na podstawie obliczeń 
teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste dotyczące głębokości  posadowienia, 
obciążeń dynamicznych, wód gruntowych (w związku ze zmiennością poziomu wód gruntowych oraz 
ukształtowaniem terenu sprzyjającym szybkiemu odpływowi wód opadowych). Rękawy renowacyjne 
czy moduły rurowe muszą posiadać zdolność do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń 
hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych, ciśnienia wewnętrznego, obciążeń ruchu ulicznego; 

 w przypadku renowacji metodą rękawa utwardzanego na miejscu dla kanałów  kołowych minimalna 
sztywność obwodowa krótkoterminowa S powinna spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 
Próbki rękawa do kontroli jakości instalacji należy kształtować przy zamkniętym  z drugiej strony 
przekroju wykładziny, podczas nadmuchiwania i utwardzania do  takiego samego obwodu jak obwód 
rury poddawanej wyścielaniu. W przypadku kanałów, poddawanych renowacji metodą rękawa 
utwardzanego, w celu potwierdzenia wymaganego parametru sztywności  obwodowej zainstalowanego 
rękawa, należy pobrać próbki pierścieniowe rękawów, a następnie poddać je badaniu zgodnie z normą 
PN-EN ISO 11296-4:2011 w zakresie początkowej sztywności obwodowej, tak aby bezpośrednio z 
wyników badań uzyskać możliwość sprawdzenia spełniania wymogów Zamawiającego. 

 aspekty instalacyjne: 

 ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, materiałów,  
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 minimalne wymagane wymiary studni wejściowych. Roboty należy projektować tak, aby nie 
występowała konieczność prowadzenia robót ziemnych (poza niezbędnymi wykopami punktowymi, 
przy demontażu pokryw nastudziennych i w bezpośredniem rejonie studni poddawanych renowacji), 

 konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na czas prowadzenia robót na 
danym odcinku, 

 minimalizacja uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego. 

 

2.2.5. Dokumentacja powykonawcza 

 

Po wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu następującą 
dokumentację powykonawczą podlegającą uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu i  

Zamawiającego: 

 inspekcję kamerą TV z funkcją pomiaru odległości i spadku przeprowadzoną po wykonaniu renowacji  - 
minimalne wymagania dotyc zące sprzętu do kamerowania i obrazu z inspekcji oraz dokumentacji z 

inspekcji zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU; 

 raporty z procesu utwardzania rękawa;  

 zestawienie tabelaryc zne kanałów poddanych renowacji z pełną prezentacją danych powykonawczych; 

 próbki materiałów użytych do renowacji kanałów (po utwardzeniu rękawa  w przypadku stosowania tej 
metody renowacji) wraz z badaniami potwierdzającymi ich wymagane właściwości; 

 zestawienie tabelaryc zne studni i komór kanalizac yjnych z pełną prezentacją danych powykonawczych, 

w tym użytych do renowacji materiałów i ich właściwości, 

 zestawienie tabelaryc zne boc znych włączeń do odcinków kanalizacji,  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawc zą wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentację 

powykonawczą ujmującą zmiany wprowadzone do zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie 
wykonywania robót, 

 raporty z prób szc zelności, 

 raporty z badań „pull off”, 

 wszystkie wymagane załączniki do wniosku dotyc zącego zgłoszenia zakończenia robót wraz z 

wnioskiem; 

 inne dokumenty powykonawc ze wymagane przez Inżyniera i /lub Zamawiającego. 

 
 

2.2.6. Forma i ilość składanej dokumentacji  

a) Forma dokumentacji projektowej 

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części dokumentacji projektowej oraz załączniki do niej powinny być 
opatrzone numeracją. Części projektu odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze 
spisem zawartości tego projektu. Dokumentację projektową należy sporządzić w czytelnej technice graficznej. 

Wszystkie opracowania należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 

 

b) Ilość dokumentacji 
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Lp. Rodzaj dokumentacji Ilość sztuk 

1. Dokumentacja wymagana do Zgłoszenia o 
zamiarze przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych 

4 oryginały + 2 kopie 

2. Projekt wykonawczy 1 oryginał + 3 kopie 

3. Dokumentacja powykonawcza 1 oryginał + 3 kopie 
4. Pozostałe dokumenty 1 oryginał + 1 kopia 

5. STWIORB 1 oryginał + 3 kopie 

 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową oraz powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki i 
schematy  w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i sprawozdania w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z umowy. 

2.2.7. Zgodność z przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość dokumentacji projektowej oraz dokumentacji porealizacyjnej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290); 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. 
zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072).  

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz dokumentacją projektową 
wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji 
państwowej). 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od któryc h dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu 
projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi względami kompletny i gotowy do 
eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

2.3.  Ogólne wymagania  dotyczące  robót  
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2.3.1. Definicje 

Kontrakt/umowa – oznacza umowę na roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Inżynier/Nadzór inwestorski  – Biuro Inwestorskie Janusz Rybka pełniące funkcję Inżyniera Kontraktu dla 
przedmiotowego zadania. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz zatwierdzoną dokumentacją 
Projektową, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego z dnia 2 
września 2004 r. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyc zna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,  
rurociąg itp. 

Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego. 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów. 

Wykaz Cen - wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą wykonawcy.  

2.3.2. Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje całą dokumentację , analizy, ekspertyzy, itd. oraz 
uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz i instytucji, 

2. Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

a) wydzielania się gazów toksycznych, 

b) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

c) obecności szkodliwych czynników biologicznych, 

d) niebezpiecznego promieniowania, 

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
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f) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

h) przedostawania się gryzoni do wnętrza,  

i) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

j) nadmiernego hałasu i drgań. 

3. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i 
wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 

a) zniszczenia całości lub części budynków, 

b) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

c) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.  
 

4. Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 
a) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną,  

b) wszystkie wymagane załączniki  do wniosku zgłoszenie zakończenia robót;  
c) protokoły sprawdzeń i badań. 

5. Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów – jeżeli nie 
wskazano inaczej w umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 

 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części 

umowy  wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU.  

 

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem 

budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, 

ścieki,  itp. W cenę ofertową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 

doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 

do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
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przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń 

i zezwoleń. 

2.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostałych 

mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 

27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w 

usuwania poniesie Wykonawca.  

W okresie trwania umowy wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i ew. wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) 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 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru. 

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651, 1936), 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z 
późn. zm.), 

 stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.), 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 
2295). 

 

2.3.5. Zieleń 

W ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew. 

2.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/?on=06.12.2015
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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 budowlanych albo przez personel wykonawcy. 

 

2.3.7. 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 potwie rdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera i Zamawiającego 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.  

 

2.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera oraz 

Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

2.3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonawcę w 

szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września  1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, 

który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 
stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
f) organizacji pracy na budowie, 
g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

2.3.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót przez 

cały okres realizacji umowy. 

 

2.3.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferyc znymi (tj . wysoki i niskie temperatury, nasłonecznienie, 

opady atmosferyc zne, itd.) należy do Wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu robót budowlanych 

zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie:  

 warunków atmosferycznych w jakich mogą być realizowane roboty; 

 wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków atmosferycznych w jakich należy 

wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową technologie wykonawstwa. 

 

2.3.12. Odwodnienie wykopów 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” 

 

 
Strona 29 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowany zgodnie z odrębnym projektem wykonawcy 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inżyniera) jeszc ze przed 

przystąpieniem do robót podstawowych.  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. 

Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych 

robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie 

uzgodnienia i  decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych.  

 

2.3.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Normy podane w SIWZ winny być traktowane jako integralna część SIWZ i c zytane w połąc zeniu z PFU, 

w których są wymienione (w danym zakresie).  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi  innymi wymaganiami, 

zawartymi w PFU. Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

W razie potrzeby norm y mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca uzasadni ten fakt przed 

Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich 

Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizac yjnym (http://www.pkn.pl/)  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania 

i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyc zącymi 

budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi 

w zakresie celu jakiemu mają służyć  roboty objęte kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyc zne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytyc znych podczas projektowania i prowadzenia 

robót. Istotnym elementem tych wytyc znych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez wykonawcę na etapie 

zatwierdzania projektu budowlanego.  

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 Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2.3.14. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzec zypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 

koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

 wniosek dotyc ząc y zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, 
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 zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od podpisania umowy 

wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym 

te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawc y z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  

Zamawiający udzieli wykonawc y pomocy koniec znej do uzyskania w/w dec yzji i zezwoleń w zakresie 

wynikając ym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestyc yjnym.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń c zy licencji na 

wykonanie zamiennego projektu budowlanego, projektów wykonawc zych,  a następnie na realizację robót 

budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli 

będzie to konieczne. 

 

2.3.15. Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie przekładek 

wszystkich sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami zgodnie z uzgodnieniami 

z Zamawiającym i ewentualnie z właścicielami sieci. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoc zęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

wykonawca bezzwłoc znie powiadomi Inżyniera i Zamawiającego 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. 

Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących wykonawca uwzględni w cenie ofertowej .  

2.3.16. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących 

przepisów prawa, szc zególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 

Państwowego Inspektora Sani tarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 

administracyjnym itp.  

Jako zaplec ze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.  
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Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ująć w cenie 
ofertowej. 

 

2.4.  M ateriały  

2.4.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót  

Charakterystyc zne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji 

robót objętych kontraktem podano w PFU.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy, poleceniami 

Inżyniera i  wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz innych 

przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów.  

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub  udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje 

się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego  właściwościom 

użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznac za, że jego  właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały,  

spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarc zanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

zatwierdzonego programu zapewnienia jakości PZJ. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami 

w najwyższym stopniu nadając ymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabryc znie nowe, pierwszej klasy 

jakości, wolne od wad fabryc znych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

Wszystkie materiały wykorzystywane do robót muszą posiadać stosowane oznakowanie zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm .). 

Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera i w razie konieczności przez 

Zamawiającego. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym  przez wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera. Każdy rodzaj  robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 

się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli PFU przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” 

 

 
Strona 32 

zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Zamawiającego. 

2.4.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszc zone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  większym od 

dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszc zenia, 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, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca. 

2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do c zasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszc zeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę.  

Wykonawca, na swój koszt, zabezpiec zy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w okresie 

składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń musi być zgodne 

z wytyc znymi i zaleceniami producenta danego materiału c zy urządzenia.  

 

2.4.5. Równoważność rozwiązań 

Wskazanie nazw zwyc zajowych czy producentów w zamieszc zonych elementach opisu przedmiotu 

zamówienia (OPZ) służy wyłąc znie określeniu standardu.  

Zamawiający dopuszc za rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że identyc zne opisywanym), 

a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu 

wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów takich jak deklaracje 

zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe c zy wykonawcze itp. 
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lub innych dowolnych dokumentów potwierdzając ych spełnienie wymagań wskazanych w STWiOR, oraz 

Dokumentacji Projektowej, których wybór leży po stronie Wykonawc y.  

Dopuszczenie w SIWZ rozwiązania równoważnego nie oznac za, iż inne zaproponowane w  ramach tej 

równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego 

producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na dowodzeniu, że 

zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zam awiający, ale że umożliwia 

uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.  

Dla kluczowych urządzeń –Kart Danych załąc zonych do SIWZ – wykonawca wykazuje spełnienie 

wymagań zamawiającego na etapie składania ofert –  warunek. Dla pozostałych na etapie realizacji. 

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy 

a)  Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja projektowa 

(projekt budowlany i wykonawc zy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o rozwiązania równoważne w 

tym równoważne technologie wykonania robót, we wszystkich tych  przypadkach Wykonawca wykona  

rysunki warsztatowe lub wykonawc ze i przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu i  Zamawiającego 

(dokumentacji tej nie należy m ylić z dokumentacją wykonawc zą Projektanta), w takim terminie, aby 

decyzja Inżyniera nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 

Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 

projektowe. 

b)  Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania 

dodatkowych projektów i  opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we 

własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt 

organizacji ruchu, projekty zabezpiec zenia i odwodnienia wykopu w c zasie prowadzenia robót. Powyższe 

opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; 

kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania 

powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót.  

 

2.5.   Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 

(jeżeli był wymagany na ty etapie) i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien spełniać warunki dopuszc zenia go do ruchu i stosowania.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreś lonymi 

w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością wykonawc y lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzym ywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyc zącymi jego 

użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzając ych dopuszc zenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

2.6.   Transport 

2.6.1. 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  i urządzeń. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

2.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyc zące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innyc h parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zaniec zyszc zenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2.7.  In formacje ogólne dotyczące organizacj i  i  wykonania robót budowlanych  

2.7.1. Wykonanie robót 

Organizacja robót budowlanych  

a) Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy – ze względu na fakt, że 

roboty będą wykonywane w terenie nie należącym do Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

pozyskać i uzgodnić sposób i termin realizacji robót z zarządcą danego terenu , 

b) Wykonawca sporządzi projekt organizacji robót, który w szczególności powinien zawierać: 

- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

- szczegółowe zestawienie zakresu robót, 

- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 

urządzeń pomocniczych,  

- harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym;  

c) Wykonawca utworzy i utrzyma na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona jego zabezpieczenie i 

demontażu po zakończeniu robót budowlanych, 

d) Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu, 

e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 

f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 

robót od podpisania umowy i rozpoczęcia robót do daty zakończenia robót (odbioru końcowego), 

g) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego, 
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h) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, zlikwidować teren 

budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

Ogólne wymagania dotyc zące Robót  

a) Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: PFU oraz szczegółowe warunki Zamawiającego 

zawarte w umowie z wykonawcą, 

b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i 

wykonawcy pod kątem zgodności z PFU i prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy 

technicznej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych jak również warunkami 

decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z PFU, poleceniami 

Inżyniera oraz wiedzą techniczną, 

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałych w 

związku przyczynowym z realizacją prac,  

e) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów wewnętrznych Zamawiającego, 

f) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej przez przedstawiciela Zamawiającego a także 

nadzór autorski projektantów. 

 

2.7.2. Przystąpienie do realizacji Robót 

Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

budowlanego tylko zgłoszenie – można rozpocząć na zgłoszenia, na które organ nie wniósł  sprzeciwu .  

Wykonawca w imieniu Zamawiającego (za udzielonymi pełnomocnictwem) jest obowiązany zawiadomić o 

zamierzonym terminie rozpoc zęcia robot budowlanych, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór 

nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:  

a. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierd zające sporządzenie planu bezpiec zeństwa i 

ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także 

zaświadczenie, o którym  mowa w art. 12 ust. 7  Ustawy Prawo budowlane;  

b. w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi 

robotami budowlanymi, a także zaświadc zenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7  Ustawy Prawo 

budowlane;  

c. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2  

Ustawy Prawo budowlane.  

Obowiązek dołąc zenia takiej informacji występuje w przypadku, kiedy przewiduje się prowadzenie 

budowy (rozbiórki) w okresie trwającym dłużej niż 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 

pracowników albo w przypadku, kiedy planowany zakres robót przekrac za 500 osobodni (art. 41 i 42  Ustawy 

Prawo budowlane). 

2.8.  Kontrola jakości  Robót 
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2.8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizac yjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera . 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

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

5) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

6) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 

2.8.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z c zęstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i 

wytyc znych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest koniec zny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zo stały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichko lwiek niedociągnięciach 

dotycząc ych urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, prac y personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawc y zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 
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2.8.3. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób, terminy pobierania 

prób, częstotliwość, itd . Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie 

wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.  

Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znac zny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznac zania w 

przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 

opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie Inżyniera wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarc zone przez wykonawcę. Próbki dostarc zone przez 

wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i  oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

2.8.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W 

przypadku, gdy norm y nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inżyniera. 

 

2.8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

2.8.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów oraz urządzeń.  

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 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 PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 

 

2.8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały oraz urządzenia musza posiadać odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie wymagane 

zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  

Materiały posiadające odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

2.8.8. Dokumenty budowy 

a) Dziennik Budowy - roboczy 

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 datą i podpisem wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

b) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

c) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

d) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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e) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

f) uwagi i polecenia Inżyniera, 

g) daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 

h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, 

i) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  

b) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

c) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:  

a) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

b) protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań, 

c) protokoły z narad i ustaleń, 

d) korespondencję na budowie.  

d) 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 Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

 

 

2.9.  Odbiory robót  

2.9.1. Rodzaje odbioru  robót  

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony Inżyniera.  
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Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 

i wykonawcy, pod kątem zgodności z PFU, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy technicznej i 

normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu 

budowę. 

W ramach prowadzonych robót przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy – comiesięczny (na potrzeby prowadzenia rozliczeń) – nie stanowi częściowego 

przejęcia robót; 

 odbiór końcowy. 

 

2.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier przy udziale branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

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

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU i uprzednimi ustaleniami. 

 

2.9.3. Odbiór częściowy – comiesięczny 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych części robót (procentowe zaawansowanie robót). 

Odbiór częściowy stanowi tylko działania na potrzeby przeprowadzania rozliczeń co miesięcznych i nie stan owi 

przejęcia żadnej części robót przez Zamawiającego.  

 

2.9.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie  stwierdzona przez wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera – zgodnie z 

zapisami Kontraktu. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej „Dokumenty do 

odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
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i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 

zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 dzienniki budowy - roboczy, 

 protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 protokoły prób szczelności, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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. 

Dodatkowe wytyczne: 

 dokumentacja powykonawcza - na każdej stronie dokumentacji ma być umieszczona pieczątka 

„Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy, 

 Wykaz materiałów i urządzeń zabudowanych w obiekcie w formie tabeli, 

 Kopie aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności. Aprobaty kompletne (wszystkie strony) i aktualne (należy 

sprawdzić datę ważności). Na wyżej wymienionych dokumentach ma się znaleźć zapis „Zabudowano na 

budowie dotyczącej renowacji kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” + podpis kierownika 

budowy   

 

2.9.5. Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji  

Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastąpi na zasadach określonych w umowie.  
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a) Ogólne  procedury  .  

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, po zakończeniu z 

wynikiem pozytywnym odbioru końcowego.  

 

2.10.  Podstawa  płatności  

2.10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę na podstawie dokumentów 
kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty. 

Za każdym razem cena pozycji będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych  nie należy wliczać podatku 
VAT; 

g) ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiającego. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę w wycenionym 

Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją. 

 

2.10.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 

budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),  

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
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c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z 

wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczące wykonania, utrzymania oraz 

likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

2.10.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowa oraz powykonawczą 

inwestycji oraz inne niezbędne dokumenty  zgodnie z niniejszym PFU.  

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Podstawą płatności 

są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen. 

 

2.10.4. Zaplecze Wykonawcy  

W ramach ryc załtu w cenie ofertowej wykonawca zapewni: 

1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem  
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania 

i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
 

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy  
b) oczyszczenie terenu. 

 

2.10.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty budowlane  

Koszty zawarc ia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące ubezpieczeń należy 

uwzględnić w cenie ofertowej. 
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2.10.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

Wszystkie koszty dotyczące pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji należy 

uwzględnić w cenie ofertowej. 
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2.11.  Szczegółowe wymagania Zamawiającego  

 

2.11.1. Roboty geodezyjne 

2.11.1.1. Zakres robót . 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

1) Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych, sieci: 

 przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych, 

 niwelacja terenu w zakresie niezbędnym do realizacji, 

 wytyczenie punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe), 

 zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

2) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

2.11.1.2. Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w  PFU.   

Ponadto: 

Reper -  trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej 

o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

2.11.1.3. Materiał. 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszym PFU są:  

- paliki drewniane o  15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m,  

- paliki drewniane o  50-80 mm i długości około 0,30 m, 

- pręty stalowe o   12 mm i długości 30 cm, 

- bolce stalowe o  5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni, 
- słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 

przekrój prostokątny, 
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

2.11.1.4. Sprzęt. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych, obiektów 

technologicznych i tras sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót 

geodezyjnych należy stosować m.in. następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
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- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.11.1.5. Transport. 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

2.11.1.6. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN -PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Punkty geodezyjne zostaną pozyskane przez wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt.  

W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera, wykonawca 

powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów budowlanych oraz  

punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inżynierowi 

szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 

Inżyniera. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt wykonawcy. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 

się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyn iera. 

Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 

Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu określonych w zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 

wykonawcy. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 

sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

wykonawcy. 
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2.11.1.7. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN -PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) zgodnie z 

zapisami pkt. 2.8.6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w 

pkt 2.11.1.6. 

Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji. 

2.11.1.8. Obmiar. 

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości 

wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.1.9. Przejęcie robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót (PFU – część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.11.1.10. Podstawa płatności. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty pomiarowe i prace geodezyjne. Cena 

wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 

rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót pomiarowych i prac geodezyjnych oraz innych robót związanych z 

nimi. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

Cena składowa wykonania robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje: 

a) wytyczenie punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe), 

b) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

c) wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w wykopie przed 
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 

2.11.1.11. Przepisy związane. 

- Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
- Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
- Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
- Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
- Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 
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2.11.2. Roboty rozbiórkowe 

Zakres prac realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje rozbiórkę elementów budowli, dróg i chodników 

oraz sieci instalacyjnych, które okażą się niezbędne do  realizacji zadania. 

2.11.2.1. Materiał. 

Materiały nie występują. Zamawiający nie przewiduje ponownego wbudowania materiałów i urządzeń pochodzących 

z rozbiórki i demontażu. 

2.11.2.2. Sprzęt. 

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 PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

a) spycharki, 
b) ładowarki, 
c) żurawie samochodowe, 
d) samochody ciężarowe, 
e) młoty pneumatyczne, 
f) piły mechaniczne, 
g) palniki acetylenowe, 
h) koparki, 
i) drobny sprzęt pomocniczy. 
 

2.11.2.3. Transport. 

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

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

2.11.2.4. Wykonanie robót. 
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Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Wymagania szczegółowe. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z 
zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 
zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na legalne, dostępne  dla 
wykonawcy  składowisko odpadów. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów nawierzchni i 
podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć, w 

przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować. Osad należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szc zególności 

należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się w ykonania 

wykopów należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić  

2.11.2.5. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN -PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Ogólne zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem Budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie  pkt. 2.8.6.  

Szczegółowe  zasady kontroli jakości. 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

 

2.11.2.6. Obmiar. 

Roboty rozbiórkowe realizowane w ramach niniejszej umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części 

robót rozbiórkowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
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W tym świetle cena wykonania robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg  Wykazu 

Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową. 

Dla robót rozbiórkowych nie wprowadzono w umowie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.2.7. Przyjęcie robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót (PFU) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.11.2.8. Podstawa płatności. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty rozbiórkowe. Cena wykonania tych robót ma być na 

zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykon ania i 

ukończenia robót rozbiórkowych oraz innych robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót rozbiórkowych w Kontrakcie obejmuje: 

a) roboty przygotowawcze i zabezpieczające 
b) cięcie piłą, rozkucie, demontaż i rozebranie elementu, 
c) przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,  
d) załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki oraz opłaty za ich składowanie, 
e) uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
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2.11.3. Roboty ziemne 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

 wykopy w gruncie kat. I – IV, 

 wykopy w gruncie kat. V – VII, 

 zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

 zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 

 wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, 

 plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

 humusowanie terenu. 

 

2.11.3.1. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.   

Ponadto: 

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 

miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub 

wywieziona na składowisko i utylizacja, 

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

wysokość nasypu lub głębokość wykopu  - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu lub wykopu, 

grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty, 

odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub 

z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu), 

wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie 

odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne 
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działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów  powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 

sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi 

inaczej, 

składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z wykopów, 

pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie 

wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m , 

kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa niniejsze PFU, 

wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
sI

 

Gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

służąca do oceny zagęszc zenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m 3). 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m 3), 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 

10

60

d

d
U

 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2

0
E

E
I

 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy.  
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2.11.3.2. Materiał. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera. 

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 i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 

na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu. 

Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 

za zgodą Inżyniera wywiezione przez wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 

lub wykonanie prac objętych Kontraktem, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez wykonawcę na odkład. Zapewnienie 

terenów na odkład urobku należy do obowiązków wykonawcy. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie 

budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót,  

 grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu, 

 ziemia urodzajna. 
 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości  

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz niegliniasty 

 żwir 

 pospółka 
 piasek gruby 

 piasek średni 

 piasek drobny 

 żużel nierozpadowy 

 piasek pylasty 

 zwietrzelina gliniasta 

 rumosz gliniasty 
 żwir gliniasty 

 pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

 glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 

 pył, pył piaszczysty 

 glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 

 ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,02 mm 

 
% 

 

 15 

 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 

 30 
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 0,063 mm  3  10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

 
m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  

 35 

 
od 25 do 35 

 

 25 

 
 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-

tości U 15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca suche 
lub zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 

pylaste oraz inne o wL  35% 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub 
są izolowane od wody 
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Na górne warstwy 
na- 
sypów w strefie 
przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 

zawartości frakcji iłowej 2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 
wapno, aktywne popioły itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś 10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do głęb. 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
Kategorie gruntu: 
 
Kategorie gruntów ze względu na odspajanie i ładowanie: 

 I – grunt najłatwiejszy do odspajania: suchy piasek i ziemia uprawna, 

 II – między innymi piasek wilgotny, piasek gliniasty, drobny żwir,  

 III i IV – wykopy można jeszcze wykonywać bezpośrednio, 

 V÷VII – grunty skaliste, wymagające użycia specjalistycznego sprzętu, 

 VIII÷XVI – skały o różnej twardości, im wyższa kategoria, tym skała twardsza; wykopy  wykonuje się 
dwuetapowo: najpierw należy odspoić, a potem usuwać skruszoną skałę. 
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2.11.3.3. Sprzęt. 

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 PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z m.in. 

następującego sprzętu: 

 koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

 piły mechaniczne, 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 zagęszczarki wibracyjne, 

 zestaw do ew. odwadniania wykopów. 
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2.11.3.4. Transport. 

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

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu budowlanego i 

urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być 

sprawne technicznie. 

2.11.3.5. Wykonanie robót. 

a) Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN -PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

b) Wymagania szczegółowe. 

Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy :  

 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
istniejących budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu,  

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznac zenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót rozbiórkowych, 
istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na 
którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 

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. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter 
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego projektu. 

Prace geodezyjne 

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w pkt. 2.11.1. 

Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania. 
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- Wykopy 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od projektowanej, a 

następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna 

szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy 

montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być 

zmniejszona. 

 Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym z deskowaniem 

pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami prowadzącymi oraz wypraskami  stalowymi w 

rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem jak również umocnienie ażurowe.[wykop waskoprzestrzenny: 

umocnienie pełne, ażurowe, wykop szerokoprzestrzenny - rozkop] 

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.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter 

gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego 

wymagają, grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 

niemożliwe grunt należy wymienić. 

- Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 

powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia 

jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed 

naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 

cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

- Zasypka i zagęszczanie 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych  po 

montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić minimum 10 

cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość 

podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN-B-02481:1998. Poziom 

podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być 

prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża.  

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. 

Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody Proctora.  

Zaleca się aby: 
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 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w 
granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności zależy od 
rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą ilością 
wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być większa niż 

15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopu pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać 

ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu pod 

drogami zasypkę należy zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp>55). 

Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i  średnicy układanych rur zgodnie z normą i nie może być 

mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od 

powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa 

korony drogi 1,0). 

Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa zatwierdzony projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi 

wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w zatwierdzonym projekcie. 

Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle 

wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0,3 - 0,6 m (w 

zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 

geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 

rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy wymienić. 
 
Umocnienie wykopów 

- Pale szalunkowe i wypraski 

Umocnienie wykopów obejmuje: 

 Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych 
wymiarów. 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” 

 

 
Strona 61 

 Wyrównanie ścian wykopu. 

 Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 

 Przykrycie wykopu balami. 

 Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 

 Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.  

- Ścianki szczelne 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

 Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 
posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym,  

 Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 
sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki 
powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu, 

 Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali o 
średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m, 

  Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 0 dla ścian o wysokości 
ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny być 
ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi 

 Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się z osią 
ścian lub być równoległą do niej. 

 Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku nawrotach 
kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z 
dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia 
zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub 
korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony głowicą ochronną.  

 Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

 Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 
stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków, 

 Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle wbitych 
ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę 
wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu 
naprawy budowli. 

 Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do 
prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

 data, 

 odcinek ściany, 

 numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 

 odchylenie, deformacja, ucięcia, 
 położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 

 napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 
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Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości należy 

wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru 

ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość mikroelementów, 

zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 

2.11.3.6. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN -PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 2.8.6.  

2.11.3.7. Obmiar. 

Roboty ziemne realizowane w ramach umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót 

ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu Cen i 

będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.3.8. Przyjęcie robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót (PFU). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty ziemne nie są częścią robót dla której można stosować procedury odbioru części robót lub odcinków wg 

umowy. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te będą 

podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu:  

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 
laboratoryjnych, 
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 sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

2.11.3.9. Podstawa płatności. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych robót ma być na 

zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 

ukończenia robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu, 

 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją, 

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 

 odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych, 

 wykonanie robót zasadniczych, 

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 
odwadniającymi, 

 ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty,  

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

 transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami 
składowania i utylizacji), 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym 
odwodnieniem i ostateczną likwidacją 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót. 

Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją, 

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” 

 

 
Strona 64 

 wykonanie robót zasadniczych, 

 konieczną wymianę gruntu, 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

 rekultywację dokopu, 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

 zagęszczenie gruntu, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

2.11.3.10. Przepisy związane. 

1. WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
3. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 
4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
5. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
6. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie 

MOŚZNiL z 1994r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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2.11.4. Roboty renowacyjne  

Zakres prac realizowanych w ramach robót renowacyjnych obejmuje: 

 wykonanie renowacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej i ogólnospławnej w zakresie zgodnie pkt. 1.2.2. 

 

Zakres robót, który należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty:  

 inspekcje telewizyjne przedwykonawcze (przewód główny i kanały boczne), 

 zorganizowanie przepompowania ścieków na czas prowadzonych robót wraz z dostawą wszystkich 
niezbędnych materiałów i urządzeń w celu zapewnienia ciągłości przepływu ścieków przez projektowane 
rurociągi tymczasowe, 

 czyszczenie przewodów i studni, 

 remont studni kanalizacyjnych na sieci poddawanej odtworzeniu wraz z uzupełnieniem ubytków ich 
konstrukcji, zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez pokrycie systemem chemii budowlanej, wraz z 
wymianą stopni złazowych na powlekane tworzywem sztucznym, 

 instalacja rękawa/modułów rurowych, 
 utwardzanie rękawa przy pomocy gorącej wody lub promieniami UV, 

 instalacja i utwardzenie rękawa w celu odtworzenia parametrów przyłączy,  

 inspekcje telewizyjne powykonawcze (przewód główny i kanały boczne) – i ew. „śródwykonawcze”, 

 próby ciśnieniowe, 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 

 transport wewnętrzny w obrębie budowy, 
 utrzymanie nawierzchni dróg tymczasowych w okresie ich eksploatacji, 

 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 organizację ruchu, zajęcie terenu i opłaty z tym związane, 

 pobór i dostarczenie wody do prac renowacyjnych, 

 wykonanie wszystkich innych prac i czynności wymaganych przez poszczególne technologie i niezbędnych 
do poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeżeli nie zostały one dokładnie wymienione i 
opisane w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie określają rodzaj i zakres robót niezbędny do wykonania  renowacji rurociągu i 
studni.  

 
2.11.4.1. Materiały 

Dla zakresu gdzie przedmiotem robót jest renowacja kanalizacja grawitacyjna wiążące są  normy PN-EN ISO 

11296-1 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne", PN-EN ISO 11296-4 "Systemy przewodów 

rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

- Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu”, które będą stanowić dokument odniesienia do oceny 

zgodności i wystawienia deklaracji zgodności, PN-EN ISO 11296-3:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: 

Wykładanie rurami ciasno pasowanymi. 
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Lp. Lokalizacja kanału Zakładana metoda renowacji Uwagi 

1. 
ul. Dunikowskiego (przy ul. 
Malczewskiego) 

utwardzany rękaw nasączany 
żywicą (pkt. 1.6.1) 

min. sztywność obwodowa – 
SN 4,0 MPa 

zalecany moduł sprężystości 
E=2100 MPa 

2. ul. Bohaterów Getta 
utwardzany rękaw nasączany 

żywicą (pkt. 1.6.1) 

min. sztywność obwodowa – 
SN 3,0 MPa 

zalecany moduł sprężystości 
E=2600 MPa 

3. ul. Harcerzy, Morcinka 
naprawy punktowe z 

zastosowaniem pakerów i 
pakero-kapeluszy 

 

4. ul. Warty 
technologia samonośnych rur 

segmentowych (pkt. 1.6.2 lub 3) 
min. sztywność obwodowa – 

SN 8,0 MPa 

5. ul. Śląska 
technologia samonośnych rur 

segmentowych (pkt. 1.6.2 lub 3) 
min. sztywność obwodowa – 

SN 8,0 MPa 

6. ul. Św. Wojciecha 
utwardzany rękaw nasączany 

żywicą (pkt. 1.6.1) 

min. sztywność obwodowa – 
SN 3,0 MPa 

zalecany moduł sprężystości 
E=2600 MPa 

 

Rękaw wzmacniający musi spełniać wszystkie z następujących wymagań, co musi być udokumentowane w 

dołączonych do wniosku materiałowego wynikach badań : 

a) nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, 

pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte 

równo i prostopadle do osi, 

b) nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia lub próżni, w warunkach kontrolowanych, w budynku 

fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasącza-nie na placu budowy, w 

miejscu montażu w tym przy pomocy zestawów mobilnych), 

c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem 

odcienia i intensywności, 

d) minimalna wartość sztywności obwodowej zgodnie z powyższą tabelą, 

e) odporność chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60ºC, 

f) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 

g) odporność na ścieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia powierzchni przy wykonywaniu prób na 

ścieranie 0,2mm na 100 000 cykli wg normy PN EN 295-3, 

h) wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określana zgodnie z normą PN-EN 1393 – minimalna wymagana 

wartość 5%, 

i) wymiary rękawa dobrane dokładnie do wymiarów kanału, tak, aby nie było żadnej pustki pomiędzy powłoką 

a materiałem pierwotnym, 
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j) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia 

rękawa, 

k) technologia musi zapewniać możliwość instalacji rękawa w rurociągu przy infiltracji wód gruntowych bez 

konieczności osuszania rurociągu, 

l) szczelność kanału po renowacji ( uwzględnieniem połączeń ze studzienkami i przyłączami) , 

m) zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń 

eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana 

obliczeniami, 

n) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci gładkiej powierzchni kanału, odkształcenia, 

nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu 

(tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć 

materiału rodzimego, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.). 

o) Oferowany rękaw po renowacji musi spełniać warunek dotyczący minimalnej grubości ścianki oraz 

wytrzymałości, niezależnie od typu i rodzaju rękawa. 

Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności muszą być udokumentowane poprzez dokument 

identyfikacyjny dostawy, zawierający:  

 nazwę i znak producenta, 

 nazwę materiału, 

  średnicę rękawa, 

 długość rękawa, 

 grubość rękawa, 

 datę produkcji i miejsce przeznaczenia, 

 określenia jakościowe, w tym wytrzymałościowe w cyfrach. 

Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na : 

 sprawdzeniu dokumentów identyfikujących dostawę, 

 sprawdzenie stanu dostawy – opakowania, 

 sprawdzenie ogólnego wyglądu. 

Badanie rękawa po zainstalowaniu polegać będzie na : 

 poborze próbki w postaci odcinka (pierścienia) już utwardzonego rękawa, 

 sprawdzeniu wytrzymałości - laboratoryjne badania wytrzymałości próbami niszczącymi, 

 sprawdzenie stanu dostawy – opakowania, 

 sprawdzenie ogólnego wyglądu. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami, partia rękawów nie będzie 

dopuszczona do zastosowania w renowacji rurociągu. 

 

Do remontu studni w pierwszej fazie zastosowany winien być system chemii budowlanej, spełniający poniższe 

parametry: 

 do łączenia elementów studzienek, do fugowania cegieł - jednoskładnikowa szybkowiążąca zaprawa 

naprawcza, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji min. XA 3 (wg normy PN-EN 206-1), 
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 do smarowania wnętrza studzienki – zaprawy zgodnie z wymaganiami pkt. 14.6 ekspertyzy stanowiącej 

załącznik do PFU, 

 - do naprawy kinety i spoczników – zaprawy zgodnie z wymaganiami pkt. 14.6 ekspertyzy stanowiącej 

załącznik do PFU, 

 do uzupełnienia ubytków wewnątrz studzienki - średnioziarnista zaprawa polimerowo - cementowa 

przeznaczona dla agresywnego środowiska, odporna na działanie siarczanów w klasie ekspozycji XA 3 

(wg normy PN-EN 206-1). 

W studniach należy osadzić stopnie stalowe złazowe pokryte tworzywem sztucznym (PE) w jaskrawym kolorze. 

Odległość najniższego stopnia od spocznika nie może być większa niż 0,30 m. Odległość pierwszego stopnia (lub 

szczebliny) od poziomu terenu nie powinna być większa niż 0,3m jeśli pomiędzy włazem a pokrywą nie będzie 

dodatkowych elementów. Jeśli takie elementy będą, to ta odległość nie może być większa niż 0,5 m, ale stopień nie 

może być umocowany w przekroju o średnicy 0,6 m (komin złazowy). Sposób regulowania wysokości studni dla 

zrównania z nawierzchnią winien wynikać z uzgodnienia z zarządcą drogi (z zachowaniem powyższych zasad). O 

tym, czy zastosować włazy zatopione w płycie pokrywowej, czy ustawione na niej zadecydują uzgodnienia z zarządcą 

drogi i z Zamawiającym . 

Zastosowane rozwiązania techniczne winny zagwarantować: 

 spełnienie wymagań polskich przepisów BHP, ppoż. i innych, 

 wysokie standardy techniczne w dziedzinie renowacji, 
 skuteczność i niezawodność (m.in. szczelność po wykonaniu renowacji, zweryfikowana próbą ciśnieniową, 

wytrzymałość mechaniczną zweryfikowaną badaniem odpowiednim dla zastosowanej metody i techniki 
renowacji, spełnione warunki hydrauliczne), 

zarówno w zakresie wykonanej renowacji, jak i w trakcie przygotowania robót do renowacji oraz w zakresie 

organizacji prac. 

2.11.4.2. Sprzęt 

Do wykonania robót renowacyjnych należy użyć następującego sprzętu: 

 kamera TV, kolor, z głowicą obrotową , 

 specjalistyczne urządzenie do montażu rękawa wzmacniającego umożliwiające instalację oraz utwardzenie 
rękawa, 

 specjalistyczne urządzenie do montażu modułów rurowych, 

 kamera do inspekcji satelitarnej przyłączy od strony kanału głównego, 

 specjalistyczne urządzenie do montażu kształtek kapeluszowych o przedłużeniu kołnierza do wnętrza 
przyłącza o długości do 1,5m od strony kanału głównego i umożliwiające wykonanie uszczelnienia przyłączy 
na całej żądanej długości wraz z jednoczesnym uszczelnieniem połączenia kanał – przyłącze (bez łączeń 
rękawa na długości), 

 wóz ciśnieniowy dwufunkcyjny. 

 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu do kamerowania i obrazu z inspekcji oraz dokumentacji z 

inspekcji: 

 Inspekcje nagrane na płyty DVD; 

 Inspekcje wydrukowane na papierze; 
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 Bardzo wyraźna ostrość obrazu – kamera musi być dostosowana do odpowiedniego przekroju 
kontrolowanych sieci; 

 Wszystkie elementy sieci tj. połączenia rur, włączenia boczne, studnie rewizyjne pośrednie oraz ewentualne 
uszkodzenia i przecieki wody gruntowej muszą być dokładnie sfilmowane z zaznaczeniem odległości i 
numerami ewidencyjnymi poszczególnych studni; 

 Wykres spadku podłużnego z zachowaniem wartości minimalnych  i maksymalnych zgodnie z przepisami 
technicznymi; 

W opisie w formie papierowej wykazać wszystkie parametry nowo wybudowanych sieci: 

 kontrolowany odcinek: dokładna lokalizacja z podaniem nazwy ulicy oraz numerów ewidencyjnych studni 
górnej i dolnej, 

 rodzaj kanału, materiał, średnica; 

 długość kontrolowanego odcinka; 
 rzędna kinety kanału studni górnej i dolnej; 

 data i numer prowadzenia inspekcji; 

 opis całego odcinka z określeniem wszystkich szczegółów podczas ruchu kamery łącznie z podaniem 
dokładnej charakterystyki wszelkich uszkodzeń i stwierdzonych nieprawidłowości; 

 załączyć fotografie przedstawiające nieprawidłowości. 

 

2.11.4.3. Transport 

Transport materiałów należy prowadzić zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta danego materiału. 

Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach, w sposób nie pogarszający 

właściwości rękawa. Transport nie może trwać dłużej niż wskazania wytwórcy i winien być czasowo udokumentowany 

w dokumentach przewozowych i „świadectwie produkcyjnym”. 

 

2.11.4.4. Wykonanie robót  

Na zakres wykonania robót składają się m.in.: 

a) Czyszczenie kanału przy zastosowaniu metod adekwatnych do zdiagnozowanego stanu kanału, 

studni i innych jego składowych. Należy wziąć pod uwagę, że stan znacznej części kanału jest taki, 

że czyszczenie hydrodynamiczne może poważnie uszkodzić jego konstrukcje i doprowadzić nawet 

do katastrofy budowlanej, 

b) Usunięcie przeszkód w kanałach i konieczne oraz wymagane prace przygotowawcze wnętrza 

kanału i studni, 

c) Renowacja kanałów metodą rękawa termoutwardzalnego z włókniny poliestrowej nasączonego 

żywicą poliestrową/metodą zamontowania modułów rurowych, 

d) Renowacja studni poprzez naprawę, uszczelnienie, odbudowę i reprofilację kinet, naprawę i 

wykonanie ochronnej powłoki wewnętrznej trzonu studni przy zastosowan iu sytemu chemii 

budowlanej oraz renowację ich zwieńczeń (w tym wymiana włazów) i terenu wokół (jeżeli 

wymagany), 
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e) Naprawa i uszczelnienie przyłączy i ich włączeń do kanału w studniach i poza studniami ka -

nalizacyjnymi, 

f) Przetłaczanie ścieków na remontowanych odcinkach kanalizacji tymczasowymi rurociągami, 

g) Odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, poboczy, zieleńców w pasie robót zgodnie z 

wymaganiami, 

h) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

i) Uporządkowanie terenu, tj. przywrócenie do stanu poprzedniego lub nad anie mu cech wskazanych 

przez zarządcę (w zależności od treści odpowiednich dokumentów).  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, zatwierdzona dokumentacją projektową 

oraz wytycznymi producentów zastosowanych materiałów. 

Renowacja przyłączy kanalizacyjnych. 

Renowację przyłączy włączonych do kanału głównego poza studzienkami kanalizacyjnymi należy wykonać przy 

pomocy kształtek kapeluszowych o przedłużeniu kołnierza do wnętrza przyłącza o długości umożliwiającej renowację 

na całej wymaganej długości, czyli na szerokości pasa drogowego. Zaproponowana technologia musi zapewniać 

możliwość wykonania kształtki kapeluszowej o długości do 1 ,5m od strony kanału głównego. Dla zapewnienia 

szczelności i wytrzymałości sieci kanalizacyjnej należy wykonać uszczelnienie przyłączy na całej żądanej długości 

wraz z jednoczesnym uszczelnieniem połączenia kanał - przyłącze (bez łączeń rękawa na długości). Nie jest 

dopuszczalne wykonywanie wykopów montażowych na potrzeby instalacji rękawa w przyłączach. 

Analogicznie należy dokonać renowacji przyłączy wyprowadzanych ze studzienek. Tutaj także nie zakłada się 

wykonywania wykopów dla wykonania napraw przyłączy.  

Czyszczenie 

Z rurociągu należy usunąć wszystkie wewnętrzne osady miękkie i twarde (produkty korozji  i erozji, luźne elementy, 

korzenie). Czyszczenie należy prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Wszystkie osady muszą 

zostać wydobyte na powierzchnię i odwiezione na składowisko odpadów. Rurociąg musi być wentylowany, należy 

stosować nadmuch świeżego powietrza w odpowiedniej ilości. 

Inspekcje telewizyjne przedwykonawcze, śródwykonawcze i powykonawcze 

Inspekcja kanału i przyłączy winna być tak wykonana, aby dokładnie i rzetelnie pozwoliła na dokonanie oceny jego 

stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ubytków i pęknięć. Inspekcję rurociągu przeprowadzić 

przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego rurociągu. Jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co 

do stanu przewodu. Kamera TV winna operować kolorowym obrazem, być samobieżna, z głowicą obrotową. W 

trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu. Oświetlenie 

winno być dostosowane do gabarytów rury - winno zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego 

przekroju rurociągu. 

Urządzenie musi mieć zdolność nagrywania obrazu i dźwięku inspekcji. W raporcie oraz nagraniu winny znaleźć się 

n. in. następujące informacje: 

 data/godzina; 

 nazwa ulicy; 

 numer studzienki początkowej i końcowej; 
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 średnica przewodu; 

 dystans bezpośredni od studni początkowej. 

Organizacja przepompowania 

Dla zapewnienia ciągłości przepływu ścieków na czas prowadzonych robót budowlanych należy zaprojektować i 

wykonać rurociągi tymczasowe (bypassy) do przepompowania ścieków wraz z dostawą, montażem oraz późniejszym 

demontażem wszelkich niezbędnych dla tego celu materiałów i urządzeń. Nie istnieją jakiekolwiek obejścia istniejącej 

nitki rurociągu dlatego też należy przygotować przewody tymczasowe o przekrojach zapewniających uzyskanie 

przepustowości odpowiadającej przepustowości istniejącego przewodu. 

Instalacja rękawa 

Instalację rękawa wzmacniającego rozpocząć od wprowadzenia do oczyszczonego kanału cienkiej folii z polietylenu, 

nylonu lub włókna poliestrowego dostosowanego do kształtu rurociągu. Rękaw wzmacniający nasączony żywicą 

poliestrową zamontować wewnątrz rurociągu. Instalację rękawa wzmacniającego prowadzić miarowo przy użyciu 

taśmociągu z systemem rolek. Nie dopuszczalne jest montowanie rękawa wzmacniającego w sposób mogący pro -

wadzić do zgniatania filcu powodując lokalne przemieszczanie żywic. Nie dopuszcza się przeciągania rękawa w 

kanale przy użyciu wyciągarek bądź w inny sposób. Rękaw wzmacniający powinien być odwracany pod wpływem 

ciśnienia hydrostatycznego wody lub sprężonego dobranego w  taki sposób, aby uzyskać przenicowanie rękawa od 

punktu początkowego do punktu końcowego i utrzymanie rękawa w stanie ścisłego przylegania do ścianek kanału. 

Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien materiału  rękawa. 

Utwardzanie rękawa 

Po zakończeniu procesu instalacji rękawa wzmacniającego należy przy zastosowaniu niezależnego źródła podgrzać 

wodę wypełniająca rękaw do temperatury wymaganej do utwardzenia żywicy. Wymagane jest użycie odpowiedniego 

źródła ciepła i urządzenia do cyrkulacji. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii cieplnej 

dla umożliwienia utwardzenia rękawa. 

Źródło ciepła musi być wyposażone w odpowiednie mierniki temperatury na wlocie i wylocie. Czynności związane z 

procesem utwardzania żywicy należy wykonać zgodnie z procedurą producenta. 

Utwardzenie rękawa można także wykonać za pomocą promieni UV.  

Naprawy uszkodzonych kanałów i przyłączy 

W przypadku stwierdzenia po wyczyszczeniu kanału lub przyłączy oraz po przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej 

uszkodzenia lub nieprawidłowości uniemożliwiającej wykonanie renowacji w sposób bezwykopowy, należy o tym 

powiadomić Inspektora nadzoru, w celu stwierdzenia konieczności wykonania naprawy kanału lub przyłącza metodą 

inną niż bezwykopowa, mającą usunąć uszkodzenie lub nieprawidłowości, po wcześniejszej akceptacji 

Zamawiającego. Przykładowymi nieprawidłowościami i uszkodzeniami uniemożliwiającymi renowację bezwykopową 

są na przykład załamanie kanału, włączenie przyłącza do kanału głównego w sposób niezgodny ze sztuką 

budowlaną, zmiana średnicy przyłącza, włączenie do przyłącza (na trójnik lub wcinkę) kolejnych przyłączy, znaczne 

przesunięcie lub zgniecenie przewodu, występowanie betonu, asfaltu w przyłączu itp. Inspektor nadzoru 

przeanalizuje każdy z takich przypadków indywidualnie i w uzgodnieniu z Zamawiającym podejmie decyzje. 
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Renowacja studni kanalizacyjnych. 

W celu sprawdzenia lub wyczyszczenia studni należy zbadać stan atmosfery w studniach w celu określenia 

zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Studnie muszą być wentylowane, należy stosować nadmuch świeżego powietrza. Ze studni usunąć wszystkie 

wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji , luźne elementy, korzenie). Czyszczenie należy 

prowadzić przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnię i 

odwiezione na składowisko odpadów. 

Usunięcie skorodowanego i osłabionego betonu (zaprawy) ze ścian, stropu i dennicy studni. Beton lub skorodowaną 

zaprawę należy usunąć do uzyskania mocnej, jednorodnej powierzchni, tak więc grubość usuwanej warstwy może 

być zmienna i powinna być dostosowana do potrzeb. Szczególną uwagę zwrócić należy na wyczyszczenie  dennic 

studzienek, w tym celu konieczne będzie zamknięcie przepływu ścieków na krótki okres w godzinach najmniejszych 

przepływów (na czas, na który pozwolą możliwości retencji ścieków w przewodzie). Usunąć należy uszkodzony i 

osłabiony beton, czynność zamykania i otwierania przepływu można powtarzać. 

Kinety i spoczniki należy oczyścić i wyrównać dno remontowanej studni. Elementy spoczników naprawić przy użyciu 

zaprawy cementowej spełniającej w/w wymogi. Wszystkie materiały muszą umożliwiać ich wprowadzenie do studni 

przez właz studzienny.  

 

2.11.4.5. Kontrola jakości 

Wszystkie materiały przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego i dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać dokumenty wymagane niniejszym Programem i 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, 

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontroli jakości podlega: 

 stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć ścian rurociągu po oczyszczeniu, 

 stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji. 

2.11.4.6. Obmiar robót 

Roboty renowacyjne realizowane w ramach umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót 

renowacyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót renowacyjnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Wykazu 

Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z umową. 

Dla robót renowacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

2.11.4.7. Odbiór robót  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót (WWiORB, PFU) 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

2.11.4.8. Podstawa płatności. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami umowy, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót. 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

 prace geotechniczne, 

 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,  

 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 

 wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 

 wykonanie renowacji kanału, przyłączy, studzienek, 

 wykonanie tymczasowych by-passów, 

 zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 

 przełożenie mediów, 

 oznakowanie trasy rurociągu, 

 montaż włazów, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

2.11.4.9. Normy i inne przepisy  

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN ISO 11295:2010 "Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji. " 

 PN-EN ISO 11296-1:2011 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej - Część 1: Postanowienia 

ogólne" 

 PN-EN ISO 11296-3:2011 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie 

rurami ciasno pasowanymi 
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 PN-EN ISO 11296-4:2011 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji 

podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej - Część 4: Wykładania 

rękawami utwardzanymi na miejscu" 
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2.11.5. Roboty drogowe – odtworzenia nawierzchni  

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych – odtworzenie nawierzchni obejmuje; 

a) podbudowy, 
b) nawierzchnie. 

 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - podbudów obejmuje: 

 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

 Wykonanie warstwy podsypkowej, 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, 
 

Zakres prac realizowanych w ramach robót drogowych - nawierzchni obejmuje: 

 Wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

 Wykonanie nawierzchni chodników z płyt betonowych, 

 Osadzenie krawężników betonowych, 

 Osadzenie obrzeży betonowych. 

 
 

2.11.5.1. Określenia podstawowe . 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.   

Ponadto: 

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby 

dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, 

zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 

nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 

kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych. 
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Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 

kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed i po zagęszczeniu, 

lecz przed związaniem betonu. 

2.11.5.2. Materiał. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inżyniera. 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 i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

Podbudowy  

a) Kruszywa na warstwę podsypkową  

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15

d

D

 

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 

warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d

60

10

5

 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
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d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-EN 13043:2004, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 

zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 

miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

b) Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, 

określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 

  
Wymagania dla 

kruszyw łamanych przeznaczonych 

na podbudowę 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 właściwości 

  zasadniczą pomocniczą 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

% (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej 

niż 
5 10 

3 Zawartość ziarn  nieforemnych %(m/m), nie 

więcej niż 
35 40 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 

1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 
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6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

 

35 

 

30 

 

50 

 

35 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 

5 10 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 

(m/m), nie więcej niż 
- - 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie więcej niż 

1 1 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

c) Kruszywo naturalne stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa stabilizowanego 

cementem, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 2.  

 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego 

podłoża 

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 

mrozoodporności 

  po 7 dniach po 28 dniach  

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 

podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 

od 1,6            

do 2,2 

od 2,5         

do 5,0 
0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna 

część warstwy ulepszenia słabego 

 

od 1,0           

do 1,6 

 

od 1,5              

do 2,5 

 

0,6 
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podłoża z gruntów wątpliwych oraz 

wysadzinowych 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 

podłoża gruntowego w przypadku 

posadowienia konstrukcji nawierzchni na 

podłożu z gruntów wątpliwych i 

wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 1,5 

 

 

0,6 

 

- Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 3.  

 

Tablica 3. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu  

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 

Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

- Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające 

wymagania podane w tablicy 4. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 

wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami 

określonymi w tablicy 4. 
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Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie 

a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %, nie mniej niż: 

b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej niż: 

 

30 

15 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie 

ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:  0,5 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę 

i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, 

na utwardzonym i dobrze odwodnionym terenu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 

wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.  

- Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej wa rstwy powinna 

odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną 

normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych 

z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 

cementem. 

 

Warstwy konstrukcyjne  

Wykonawca w ramach prac projektowych dokona optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych nawierzchni. Dopuszcza 

się zmiany w wykonaniu konstrukcji nawierzchni po uzasadnieniu i wskazaniu równoważności rozwiązań 

projektowych i akceptacji przez Zamawiającego. 

 

Betonowa kostka brukowa 

- Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 

1.  odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjne j i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4mm, 
2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i 

naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 
3. klasa: 
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a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4.  barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnię. 

- Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów). 

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku 

braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze 

IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wymiarów: 

 długość i szerokość   3,0 mm, 

 grubość     5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

 50 MPa, dla klasy „50”, 

 35 MPa, dla klasy „35”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 
powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 
20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

 3,5 mm, dla klasy „50”, 

 4,5 mm, dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne 
wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7.  

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 

okresie do 2 lat). 
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Tablica 7. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 

 tekstura 

 rysy i spękania 

 kolor według katalogu  producenta 

 przebarwienia 
 

 plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 

 naloty wapienne 

 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 
niedopuszczalne 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 

 dopuszczalna liczba w 1 kostce 

 dopuszczalna wielkość (długość i 
szerokość) 

 

2 

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 

przylicowych 
niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 

 dopuszczalna liczba w 1 kostce 

 dopuszczalna wielkość (długość i 
głębokość) 

 

2 

20 mm x 6 mm 

 

- Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 

podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

- Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

 na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-EN 13043:2004, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,075 2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075 4) mm albo miał (0 4) mm, 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 13043:2004, 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego  spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-EN 13043:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
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19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13043:2004 gatunku 2 lub 3, 

 piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13043:2004, 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg ppkt. b),  

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo -asfaltowe 
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych, 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo -
piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg ppkt. b) lub inny materiał zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 
Płyty chodnikowe betonoweI 

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób trwały: znak 

wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych dla gat I nie powinny 

przekraczać wartości: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie 

przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

- Materiały dodatkowe przy  wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych: 

Na podsypkę należy stosować piasek. 

Krawężniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. I oraz drogowe prostokątne 12x25cm 

gat. I 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm: 
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 długość  100cm, 

 szerokość 20cm, 

 wysokość 30cm, 

 promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm: 

 długość  100cm, 

 szerokość 15cm, 

 wysokość 30cm, 

 promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm: 

 długość  100cm, 

 szerokość 12cm, 

 wysokość 25cm, 

 promień 1cm. 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to:  

 dla wymiaru l (długość)   -  8mm, 

 dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) -  3mm, 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 

krawędzi elementów dla gat. I, nie powinny przekraczać wartości: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 

rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. 

- Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych: 

1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
13139:2003. 

1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 
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2) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim  klasy nie 
mniejszej niż „32,5”. 

3) Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

4) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy C8/10. 

5) Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

 
2.16.6.1. Obrzeża betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1 

Wymiary obrzeży 8x30cm: 

 długość 75cm lub 100cm, 

 szerokość 8cm, 

 wysokość 30cm, 

 promień 3cm. 
 

Wymiary obrzeży 6x20cm: 

 długość 75cm lub 100cm, 

 szerokość 6cm, 

 wysokość 20cm, 

 promień 3cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to:  

 dla wymiaru l (długość)    -  8mm, 

 dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość)  -  3mm, 

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

elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla 

gat. 1 nie powinny przekraczać wartości: 

 wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – niedopuszczalne, 

 szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 

co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
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- Materiały dodatkowe przy budowie obrzeży: 

1. Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139:2003, a piasek - wymaganiom 
PN-EN 13139:2003. 

2. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003. 

3. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim  klasy nie 
mniejszej niż „32,5”. 

4. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.11.5.3. Sprzęt. 

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 PFU, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

2.11.5.4. Transport. 

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

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PFU, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 

brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do 

rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 

wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-1. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 

przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 

plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się 

układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg 
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do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego 

wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 R, na 

paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 

się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości 

tej warstwy. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić 

cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

2.11.5.5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Podbudowy. 

a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 

poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Inżyniera wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera i utylizowany.  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.  

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejąc e rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 

11. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 11.  

 

Tablica 11. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)  

 Minimalna wartość Is dla dróg innych 

niż autostrady i drogi ekspresowe Strefa 

korpusu Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on  zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 

można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i 

ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 

to naprawę wykona on na własny koszt.  

b) Wykonanie warstwy podsypkowej  

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 

materiał o odpowiednich właściwościach. 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 

próby Proctora. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Warstwy odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 

dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża wykonawcę robót. 

c)Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej, warstwie 

wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezpośrednio na wyprofilowanym i 

zagęszczonym podłożu. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 

20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy wg tablicy 1. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Renowacja kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w Kłodzku” 

 

 
Strona 90 

obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę robót. 

 

Nawierzchnie. 

a) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni 

może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP  
35. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.  

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręc znymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) 
lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową i zaakceptowane przez Inżyniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem 

kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m 2 wstępnie 

wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
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granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 

robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 

wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 

kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 

Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 

mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 

mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 

producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 

na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 

okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 

się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 

trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 

ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 

na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 

półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 

stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 

rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi 

powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 

stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 

kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 

odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
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Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 
 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 

polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 

płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 

lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 

zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 

dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek 

kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, 

lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami.  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 

podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). 

Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 

jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 oC) do  

3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

b) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana jest nawierzchnia. Grunt 

podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is  1,0. Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych może 

stanowić podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami z kamieniołomów, wyprofilowane i 

zagęszczone do Is  1,0, 

Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby.  

Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien być zgodny z układem istniejącej 

(rozebranej) nawierzchni. 
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Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a 

zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt.  

Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28  20 MPa, powinno być wykonane w głąb nie mniej niż 

na 2/3 wysokości płyty. Przy wypełnianiu spoin masą zalewową - przed zalaniem spoiny powinny być wypełnione 

piaskiem do 2/3 wysokości płyt. 

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko w przypadku wypełnienia spoin 

zaprawą cementową. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową w taki sam sposób jaki stosuje 

się przy wypełnianiu spoin masą zalewową. 

 

2.11.5.6. Kontrola jakości. 

Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN  i EN-PN, 

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej)  w trybie pkt. 2.8.6.  

 

2.11.5.7. Obmiar. 

Roboty drogowe - podbudowy realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 

Żadna z części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie podbudów będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Roboty drogowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z 

części robót drogowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót drogowych w zakresie nawierzchni będzie zawarta w scalonych  cenach 

ryczałtowych wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót drogowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

 

2.11.5.8. Przyjęcie robót. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i 

odbioru robót (PFU) 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do  oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami 

Technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających zakryciu.  

2.11.5.9. Podstawa płatności. 

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, 

której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót drogowych oraz innych robót związanych z robotami 

drogowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót. 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania warstwy podsypkowej 

obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie warstwy. 

 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa 

naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 
pomocniczych, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

 pielęgnacja wykonanej warstwy 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni betonowej 

obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki 

betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie i ubicie kostki, 

 wypełnienie spoin, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie wykonania nawierzchni z płyt 

betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża lub podbudowy,  

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie podsypki, 

 ułożenie płyt, 

 wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia krawężników 

betonowych obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 ew. wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej), 

 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce, 

 wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
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 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

Cena składowa wykonania robót drogowych - nawierzchni w Kontrakcie w zakresie osadzenia obrzeży betonowych 

obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeży na podsypce, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

2.11.5.10. Przepisy związane. 

1. WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
5. PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek 

bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

7. PN-EN 206-1:2014-04 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 

Tereny, przez które przechodzą sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej Wykonawca we własnym zakresie i 

na własny koszt pozyska tymc zasowo w celu wykonania robót renowac yjnych.  

 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie przesyłu ścieków do oczyszc zalni ścieków w celu zapewnienia ich  

oczyszc zenia do stopnia określonego w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 16 grudnia 2014 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szc zególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800).  

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami, specyfikacjami 

technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami Nadzoru inwestorskiego, wymogami montażu, transportu, 

magazynowania, itp. podanymi przez producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń i prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, 

dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane z zakresem przeprowadzonego 

zamierzenia budowlanego. 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. 

 

Wykaz norm: 

PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- 

Warunki techniczne wykonania 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-EN ISO 11295:2010 

Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji 

PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia 
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ogólne 

PN-EN ISO 11296-3:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 

bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie 

rurami ciasno pasowanymi 

PN-EN ISO 11296-4:2011 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych 

bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 4: Wykładanie 

rękawami utwardzanymi na miejscu 

PN-EN 206-1:2014-04 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

PN-EN 1997-2:2009 

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

PN-EN 1610:2015-10  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN 1917:2004  

 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 752:2008  

 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

 

a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z 
późniejszymi zmianami. 

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 
93.96.437). 

d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. 01.118.1263). 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, 
poz. 2041, 2004.10.11). 
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g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

h) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków 
dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
(Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964) 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126). 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego (Dz.U. 2015 poz. 1146). 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezp ieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zm.).  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256). 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

n) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

o) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 
463). 

p) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełn ić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800) 

q) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z późn. 
zm.); 

r) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072). 

s) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290);  
t) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651), 
u) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.),  
v) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.), 
w) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642.). 
x) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z późniejszymi zmianami). 
y) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi 

zmianami). 
z) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 

163 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027 
aa) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191).  
bb) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
cc) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późniejszymi zmianami) 
dd) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami). 
ee) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-kwietnia-2004-r-o-ochronie-przyrody/?on=06.12.2015
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Strona 102 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed 

terminem składania ofert. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

 

 Załącznik nr 1 – Ekspertyza pn.: „Ocena stanu technicznego wraz z doborem technologii renowacji” 

opracowana przez Biuro Inżynierskie AXIS . 

 Załącznik nr 2 – Inspekcje TV dla każdego odcinka (5 egz.) 
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