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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
 
Nazwa inwestycji: BUDOWA  KANAŁU DESZCZOWEGO w Radłowie 
Zamawiający: :          Gmina Radłów  
                             46-331 Radłów, ul. Oleska 3 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 Specyfikacja techniczna  jest dokumentem przetargowym i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem  kanału deszczowego zbierającego wody opadowe i roztopowe z chodnika i jezdni,  zgodnie 
z nw. zakresem. 
1.3.1. Roboty podstawowe: 
  
Kanał deszczowy 
− rury betonowe typu WIPRO Dw =  400mm     - L = 234,60 m 
− studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych D=1000mm  - 4 szt.  
− podsypka o gr. 15cm  pod rury  i studzienki kanalizacyjne  - 238 m2    
− przewiert pod drogą powiatową      - L = 6,5 m 
− betonowa budowa wlotu do kanału (ścianka czołowa)   - 2 kpl.   
 
Umocnienie dna i skarp rowu przydroŜnego     
− ułoŜenie aŜurowych płyt betonowych typu MEBA   - 12 m2  
− obsianie trawą        - 12 m2 
Uwaga 
Wykonanie studzienek wpustowych i przykanalików z rur PVC 200 mm wchodzi w zakres przed-
miaru robót związanych z budową chodnika i parkingu. 
 
1.3.2. Roboty tymczasowe: 

- wykopy mechaniczne           
- wykonanie podłoŜa - podsypka piaskowa z zagęszczeniem     
- wykonanie podłoŜa - podsypka piaskowo-Ŝwirowa z zagęszczeniem   

       
1.3.3. Prace towarzyszące: 

- geodezyjne wytyczenie trasy kanału 
- geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza 

 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNO-MONTAśOWYCH ZAWIERA  
„PRZEDMIAR ROBÓT”.  
 
1.4. Informacja o terenie budowy.  

Projektowany kanał deszczowy odprowadzać będzie wody opadowe ujmowane z chodnika , 
parkingu i  drogi powiatowej.  Trasa kanału deszczowego zlokalizowana jest w poboczu drogi po-
wiatowej, na którym projektowany jest chodnik z kostki betonowej. Odbiornikiem wód opadowych   
jest istniejący kanał deszczowy w ul. Oleskiej.  

 
 1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik Budo-
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wy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST. Zamawiający wskaŜe oznaczone 
na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien za-
pewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni wła-
ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, do-
starczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszel-
kie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i norma-
tywy z zakresu ochrony środowiska naturalnego.   
W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
c) będzie unikać szkodliwych działań , szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych . 

 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpoŜarowej na budowie.  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykluczyć pracę personelu  w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sa-
nitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę  i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla za-
pewnienia bezpieczeństwa a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ  wyma-
ganą dla osób zatrudnionych na placu budowy. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypeł-
nieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, nie jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zwanego planem „bioz” .  
Wykonawca winien przestrzegać przepisy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Wyko-
nawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zale-
ceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.  Wykonawca będzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
 
1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca winien opracować i uzgodnić z właścicielem drogi „Pro-
jekt organizacji ruchu na czas budowy”.   
 
1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym: ogrodzenia, poręcze oświetlenie, sy-
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gnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczeństwa i innych. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i 
elementów budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w czystości dróg pu-
blicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w zakresie wywozu ziemi z wykopów. Koszt za-
bezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną.  
 
1.11. Dokumentacja Projektowa.  
Dokumentacja Projektowa (DP) , którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy 
zawierać będzie następujące części: 
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji ro-

bót budowlanych  
- ST wykonania i odbioru robót  
- przedmiary robót 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zawartą w projekcie budowlano-

wykonawczym). 
 
1.12. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cja projektową , ST , poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za zgodność ze sztuką budowlaną. DP, 
ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią za-
łączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdze-
nia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
DP i ST. Wielkości określone w DP i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego w ST przedziału tolerancji. W przypadku, gdy do-
starczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i mają wpływ na niezado-
walającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budow-
li rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.13. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w zeszycie nr 9 „WTWiO Sieci Kanalizacyjnych” , normami oraz określeniami poda-
nymi w Specyfikacji Technicznej  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
Ilekroć w ST jest mowa o : 
a) kanale deszczowym– naleŜy przez to rozumieć  rurociągi i urządzenia  o przeznaczone do od-

prowadzania wód opadowych i roztopowych  
b) studzience rewizyjnej – naleŜy przez to rozumieć studzienkę przystosowaną do wchodzenia i 

wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale 
c) studzience wpustowej - naleŜy przez to rozumieć studzienkę nieprzystosowaną do wchodzenia 

i wyposaŜoną w Ŝeliwny wpust deszczowy 
 
1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pań-
stwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie  podczas prowadzenia robót.  
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2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
 
2.1 Rodzaje materiałów. 
Szczegółowy wykaz ilościowy i jakościowy materiałów stosowanych do budowy  kanału deszczo-
wego  podano w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.  
Materiały stosowane do budowy  powinny mieć oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano 
oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub z : 

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, je-
Ŝeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiąz-
kowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub apro-
batą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  informacje dotyczące stosowanych materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne.     
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zastaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone  w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
 
3. SPRZĘT.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien  gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będą-
cy własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania.  Rodzaj stosowanego sprzętu: 
- koparki podsiębierne o poj. łyŜki 0,25 – 1,2 m3, ręczny sprzęt do odspajania gruntu i zasypy-

wania wykopów 
- samochód samowyładowczy, samochód skrzyniowy 
- spycharki (ładowarki), sprzęt  do zagęszczania gruntu. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Materiały wykorzystywane do 
budowy naleŜy podczas transportu  zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz z poleceniami In-
spektora nadzoru . Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej i w ST a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 
realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyzna-
czonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytu-
acji ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Czynności geodezyjne na budowie. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez In-
spektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyty-
czeniu i wykonywaniu robót zostaną , jeśli wymagać będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Wykonawca zapewni oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania.  
 
5.3 Roboty ziemne i montaŜowe. 
Roboty ziemne i montaŜowe związane z budową   kanału deszczowego  naleŜy wykonywać zgodnie 
z opisem zawartym w projekcie budowlanym oraz zgodnie z instrukcjami montaŜu dostarczanymi 
przez producentów materiałów.  
 
5.4. Likwidacja placu budowy. 
 Po zakończeniu prac budowlano-montaŜowych Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt.6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących stosowanych materiałów, sprzętu oraz pracy personelu.  
  
Kontrola związana z wykonaniem  kanału powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
robót ziemno-montaŜowych. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zo-
stało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

1. sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – polega na porównaniu wykonywa-
nych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów 

2. badania wykopów otwartych – obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabez-
pieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warun-
ków bezpieczeństwa pracy a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów 

3. badanie podsypki – przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym gru-
bość podłoŜa naleŜy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoŜa z do-
kładnością do 1 cm. ;  badanie to obejmuje równieŜ usytuowanie podłoŜa w planie, rzędne 
podłoŜa i głębokość jego ułoŜenia 

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) – obejmuje pomiar jej wysokości ponad wierzch 
kanału , zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do obsypki oraz skontrolowanie 
stopnia zagęszczenia piasku  

5. badanie zasypu przewodu – obejmuje sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego oraz 
jego wilgotności 

6. badanie materiałów uŜytych do budowy   kanału  – następuje poprzez porównanie ich cech, 
opisanych w dokumentach określających ich jakość,  z wymaganiami określonymi w Do-
kumentacji Projektowej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub 
odpowiednie badania specjalistyczne 

7. badania w zakresie ułoŜenia przewodów na podłoŜu – obejmuje badanie ułoŜenia przewo-
dów w planie i w profilu oraz  sprawdzenie połączenia rur poprzez oględziny zewnętrzne.  

 
6.2. Dokumenty budowy. 
6.2.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjne-
go.  Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kie-
rowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czy-
telne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, 
uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.2.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przy-
jętych w przedmiarze robót.  
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6.2.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.2.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla In-
spektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt.7. 
 
UWAGA: Z uwagi na fakt, Ŝe Zamawiający podpisuje z Wykonawcą umowę opartą o cenę ryczał-
tową, obmiar robót słuŜyć moŜe do kontroli  zakresu wykonanych robót.  
Obmiaru robót dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błęd-
ne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
Jednostką obmiarową kanału deszczowego jest 1 metr (m) rury. 
Jednostką obmiarową  studzienki jest 1 komplet (kpl) zamontowanej studzienki . 
Jednostką obmiarową  umocnienia skarp i dna rowu  jest 1 m2.  
 
7.2. Czas przeprowadzania pomiarów 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach.  Obmiary robót zanikających naleŜy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Ogólne zasady odbioru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt.8. 
 
8.1. Rodzaj odbiorów robót.  
 Przy wykonywaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego naleŜy przeprowadzić następujące 
odbiory robót: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi techniczny końcowy 
c) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
d) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru  w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i  ST . 
 Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-
niem wodą gruntową i wodą z opadów atmosferycznych 

- wykonania podłoŜa wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jego grubości, usytuowania 
w planie , rzędnych i głębokości ułoŜenia 

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- materiałów uŜytych do zasypu  
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami DP, atestami produ-

centów oraz normami przedmiotowymi 
- ułoŜenia przewodu na podłoŜu   
- długości i średnicy przewodów oraz szczelność  połączenia rur 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być  wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego naleŜy spisać protokół odbioru, który stanowi podstawę do decyzji 
moŜliwości zasypania odebranego odcinka kanału deszczowego.   
 
8.3. Odbiór techniczny  końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wy-
konanie robót budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-
sieniu do zakresu (ilości) oraz  jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych do-
kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z doku-
mentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją usta-
leń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu ,  zwłaszcza w zakre-
sie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wy-
znaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wyko-
nywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
cją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 Po zakończeniu wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym, komisja sporzą-
dzi „Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”.  
Dokumenty do odbioru  końcowego 
Do odbioru   końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i po-
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rządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, bu-
dynku lub lokalu 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
4) dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały). 
5) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa   
6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefo-

nicznej, energetycznej gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-
bót właścicielom urządzeń 

7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
8) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny ter-
min odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeł-
niających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rę-
kojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych 
- protokołu odbioru końcowego obiektu 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiek-

tu (jeŜeli były zgłoszone wady) 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.5. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT.  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone będą w umowie. Rozliczenie całego 
zakresu robót  będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie przedmiotu 
umowy, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Podstawą płatności jest war-
tość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umow-
nych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych w przed-
miarze i ST oraz wykonania ich zgodnie z DP.  
Rozliczenia robót objętych umową  dokonane będzie jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze.  
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
1. Projekty budowlany: 

 – „Budowa kanału deszczowego” autor projektu: mgr inŜ. Anna Nowakowska   
2. Specyfikacja Techniczna .  

autor : mgr inŜ. Anna Nowakowska  
   

Zamawiający przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowej. 
 
10.2. Ustawy i rozporządzenia 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
• Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.  – w sprawie geo-

dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455) 

• Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. -  w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. -  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 
120, poz. 1126) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobu deklarowania wyro-
bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, 
poz. 2041) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozp. w sprawie dziennika 
budowy , montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042) 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz.2072).  

 
10.3. Polskie Normy 
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-B 10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ru-

chu pieszego i kołowego.  
PN-B-10736:1999  - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Wa-

runki techniczne wykonania. 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
 
 


