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1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  sieci wodociągowej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  dla  odbioru  i  wykonania  robót,  stanowią  zbiór  wymagań 
technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu  realizacji i kontroli  jakości robót. Są 
one podstawą, której spełnienie warunkuje  uzyskanie odpowiednich  cech eksploatacyjnych 
budowli.
ST stanowi część Dokumentów Przetargowych na wykonanie zadania.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na  celu  wykonanie  sieci  wodociągowej  oraz  wymiany  zestawu  hydroforowego  w 
Księginicach.

Instalacja wodociągowa 

1. Wykonanie podłączeń zewnętrznych
2. Wykonanie hydrantów.
3. Podłączenie projektowanej instalacji do wodociągu.
4. Ułożenie  rurociągów z  rur  stalowych ocynkowanych lub  miedzianych  w bruzdach 

ściennych lub pod stropem;
5. Podłączenie do przyborów i urządzeń;
6. Podłączenie istniejącego przyłacza
7. Wymiana zestawu hydroforowego
8. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych;

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
projektem, niniejszym ST oraz poleceniami Inwestora  i  projektanta.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej z przyłączami.

1) Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200 
ø 100 mm

3) Łączniki do rur stalowych ocynkowanych i PP wg PN-67/H-74392
4) Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normą PN-82/H-82054.OB
5) Ryry PE 160, 110.
6) Zestaw hydroforowy z modułem GPRS do monitoringu
7) Zasuwy – komplet 
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2.2. Odbiór materiałów na budowie.

1. Sprawdzenie  zgodności  dostawy  ze  specyfikacją  techniczną  i  merytoryczną 
zamówienia.

2. Sprawdzenie  jakości  i  stanu  technicznego  materiałów  wchodzących  w  skład 
dostawy w oparciu o oględziny zewnętrzne  (czy nie  ma uszkodzeń,  wgnieceń, 
obić itd.) i pomiary wstępne.

3. Sprawdzenie certyfikatów, D.T.R. i innych dokumentów, które winien dostarczyć 
producent materiałów i urządzeń.

2.3. Składowanie materiałów.

1. Wyroby  stalowe  walcowane  należy  składować  posegregowane  wg  rodzajów  i 
wymiarów, na regałach, stojakach itp. W pomieszczeniach zamkniętych.

2.  Kołnierze, płyty i uszczelki składować należy w pomieszczeniach zamkniętych i w 
miejscach suchych i nie narażonych na wpływ wysokiej temperatury. Uszczelki należy 
składować na regałach lub wieszakach.

3. Uszczelnienia  sznurowe,  konopne  i  taśmowe  składować  należy  w  skrzyniach 
drewnianych w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.

4. Armatura  powinna  być  składowana  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  w 
opakowaniu fabrycznym, na regałach poukładana w zależności od typu i średnicy.

5. Przyrządy kontrolno – pomiarowe należy składować na regałach w pomieszczeniach 
zamkniętych i opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZĘT.
• Wiertarki
• Przecinarki
• Pionier
• Gwintownice
• Zestawy kluczy płaskich, oczkowych
• Rusztowania przesuwne
• Koparki

4. TRANSPORT.
● Załadunek i wyładunek rur, kształtek, armatury i materiałów pomocniczych powinien 

odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  uniemożliwiających 
uszkodzenie  rur  i  materiałów  jw.  oraz  z  uwzględnieniem  właściwych  warunków 
bezpieczeństwa pracy. 

● Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych.
● Łączniki  gwintowane,  kształtki  PP,  armatura,  przyrządy  kontrolno  –  pomiarowe, 

uszczelki,  pasty  itp.  Materiały  drobne  winny  być  transportowane  w  skrzyniach. 
Skrzynie nie mogą się przesuwać w trakcie transportu. Przy załadunku i wyładunku 
skrzyń nie należy zrzucać. Należy ładować i wyładowywać ostrożnie bez wstrząsów.

● Transport materiałów, o których mowa wyżej (punkty od 4.1. ÷ 4.4.) winien odbywać 
się przy pomocy samochodów krytych.
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1. WYKONYWANIE ROBÓT.
Wykonawca   winien  przedstawić  inwestorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  uwarunkowania  lokalne  związane  z 
wykonaniem robót instalacji wody w budynku.
Podstawowym  wymogiem  w  trakcie  wykonawstwa  jest  zgodność   z  "Warunkami 
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  Tom  II  -  Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Wydanie - Arkady - 1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na 
zakończenie rozdziału.  Niezależnie od powyższego należy stosować się do niżej  podanych 
wymogów  i  instrukcji  producenta.
  5.1. Roboty przygotowawcze.

1) Wytyczenie tras przewodów wodociągowych zewnętrznych
2) Wytyczne trasy przewodów na ścianach budynku 
3) Wykonywanie otworów w ścianach, wyznaczenie miejsc osadzenia podparć.
4) Ustalenie  sposobu  prowadzenia  przewodów  po  wierzchu  lub  w  bruzdach. 

Wymiary bruzd 7x14 cm lub 14 x 14 cm. Wielkość bruzd powinna być tak 
dobrana,  aby  dokoła  rury  wraz  z  izolacją  pozostawiona  była  przestrzeń 
powietrza grubości co najmniej 1 cm. 

1.  Roboty montażowe .

1. Zewnętrze przewody wykonywane w wykopach. 
2. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych 

równoległych do ścian.
3. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny 

być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być  połączeń rur. Przestrzeń 
między rurociągiem, a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym.

8. Minimalne odległości przewodów wody zimnej  i ciepłej od przewodów  elektrycznych 
winny wynosić 10 cm.

9. Wykonać bloki oporowe

10.  Rury stalowe ocynkowane winny być łączone za pomocą za pomocą łączników  z żeliwa 
ciągliwego z gwintem rurowym.

11. Materiałem uszczelniającym przy połączeniach gwintowanych winny być   konopie białe, 
taśmy polietylenowe oraz masy uszczelniające dopuszczone do stosowania dla sieci wody 
pitnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORU ROBÓT.

6.1. Montaż armatury.
6.1.1. na rurociągu
6.1.2. podziemnej z kompletną skrzynką

6.2. Badania.
6.2.1. Instalację wody zimnej należy poddać badaniom szczelności.
6.2.2. Próbę wykonać należy na ciśnienie 0,9 MPa.
6.2.3.  Instalacje uważa się za szczelną,  jeżeli  manometr  w ciągu 20 min.   nie  wykazuje 
spadku ciśnienia.
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6.3. Odbiory robót.

6.3.1. Odbiór końcowy winny poprzedzić odbiory międzyoperacyjne i odbiory częściowe.

6.3.2. Odbiór końcowy w oparciu o protokoły odbiorów jw. oraz komisyjny odbiór całości 
robót.

  6.4 NORMY ZWIĄZANE.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej
PN-82/M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych
PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
PN-77/H-04419 Próba szczelności
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. 

Wymagania w projektowaniu.

Uwagi ogólne:
Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego 
reprezentuje  interesy zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności 
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi, 
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla 
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, 
przewidzianej  w cenie  ofertowej zapewnić  ciągły  ruch sieci  oraz wykonać elementy 
automatyki wraz z monitoringiem w centralnym systemie monitoringu zlokalizowanym 
w  Świątnikach.  W  skład  zadania  wchodzą  również  prace  związane  z  rozruchem 
zestawu hydroforowego w celu osiągnięcia pełnych parametrów pracy. Na swój użytek 
Wykonawca sporządzi w niezbędnym zakresie projekt organizacji prac, który należy 
uzgodnić  z  projektantem  oraz  zarządzającym  projektem.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej  do  przygotowania  i  przekazania 
zarządzającemu pełnej  dokumentacji  ruchowej oraz powykonawczej  umożliwiającej 
pracę sieci. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały z atestem PZH.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną. prawem, przepisami 
BHP i poleceniami inspektora nadzoru i projektanta.
 Zamawiający (Inwestor)  dopuszcza  zastosowanie  urządzeń  równoważnych,  zastrzegając 
sobie  prawo do oceny równoważności. Dla oceny propozycji równoważnych Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezależnych ekspertów.

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż 
wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i zestawy technologiczne) w 
wykonawstwie muszą  być  poprzedzone  obliczeniami  i  szczegółowymi  rysunkami 
technicznymi.  Wymaga  się  aby  dokumentacja  zamienna  uwzględniająca  proponowane 
zmiany  dołączona  była  do oferty.  Udowodnienie  równoważności  propozycji  zamiennych 
spoczywa na Oferencie.  Powyższe  wymogi umożliwią obiektywną ocenę równoważności 
rozwiązań zamiennych.

W  przypadku  zamiaru  wbudowania  innych  równoważnych  urządzeń  i  zestawów 
technologicznych  niż  wymienione  w  dokumentacji  technicznej  oferent  załączy  wykaz 
urządzeń zamiennych (podać typ i producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementów 
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załączy atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno 
Ruchowe). 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacja umowy oraz uzyska wymagane decyzje i 
uzgodnienia niezbędne do uruchomienia sieci i zestawu hydroforowego w pełnym zakresie.

Ze  względów  eksploatacyjnych  oraz  dla  zapewnienia  prawidłowej  obsługi 
gwarancyjnej  i  pogwarancyjnej  Zamawiający  wymaga  aby  urządzenia  i  zestawy 
technologiczne  były  kompletne  i  objęte  całościową  gwarancją  producenta  zestawu  i 
urządzenia. 
Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową,  ST,  innymi  przekazanymi  dokumentami  i  poleceniami 
Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dane określone w Dokumentacji Projektowej ST powinny 
być  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach 
dopuszczalnych  tolerancji,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych. 
W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  opisami  Specyfikacji  Technicznej  i  Dokumentacji 
Projektowej pierwszeństwo posiadają zapisy Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  wykonanej  roboty to  takie 
materiały i roboty będą niezwłocznie zastąpione innymi, a ponowne ich wykonanie obciąży 
Wykonawcę.

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i 
wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem,   wymaganiami  specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości,  projektu  organizacji robót  oraz  poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca zdemontuje istniejące urządzenia  w ramach ceny ryczałtowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego realizacją  umowy,  zostaną 
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni  uprawnionego geodetę  w odpowiednim wymiarze godzin  pracy,  który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach 
gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody z  terenu  budowy i  odwodnienie  wykopów należy do  obowiązków 
wykonawcy i  uważa  się,  że  ich  koszty zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych 
pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie 
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu  decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki  badań  materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
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normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy.
Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w 
szczególności:
Określenie  terenu  przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego 
jego granice)
Informacje o możliwościach korzystania z mediów
Niezbędne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3) kopie  uzgodnień  i  zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania  robót  do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót
Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru  robót.  Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą  utrzymane  w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia  ruchu i urządzenia  takie jak: bariery,  sygnalizację  ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego  ruchu  kołowego i  pieszego. Wszystkie 
znaki  drogowe, bariery i inne  urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 
Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są 
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez  zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia  instalacji i  urządzeń podziemnych w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym 
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy 
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej 
przeprowadzenia.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
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W trakcie realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach  prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby 
stosować się  do  wszystkich  przepisów i  normatywów w zakresie  ochrony środowiska na 
placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek 
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników 
powodowanych jego działalnością.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz 
odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu 
zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z 
wspomnianymi powyżej  przepisami  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w 
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie 
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego,  na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami  przeciwpożarowymi,  w bezpiecznej  odległości  od  budynków i  składowisk,  w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów 
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały  z  odzysku lub pochodzące  z recyklingu  i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed 
użyciem takich  materiałów Zamawiający musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

Transport i składowanie materiałów

Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  urządzeń  i  materiałów  do  wbudowania 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
Środki  i  urządzenia  transportu  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.
Zaleca się dostarczenie elementów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w 
celu  uniknięcia  dodatkowego  transportu  wewnętrznego  z  magazynu  budowy.  Dotyczy to 
głównie dużych, ciężkich elementów.
Skład elementów instalacji powinien spełniać następujące warunki:

• znajdować się możliwie blisko miejsca montażu,
• mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów,
• mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia kompletuje się 
zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania.
Elementy  połączeń  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi,  lecz 
powinny  być  zabezpieczone.  W  transporcie  kolejowym  lub  samochodowym  należy 
przestrzegać przepisów transportowanych.
Transport  i  składowanie  materiałów  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału, a w szczególności powstanie rys i obtarć.
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Materiały powinny być składowane na  równym podłożu. Materiały dostarczane na  paletach 
można składować w oryginalnych opakowaniach.
Podczas  transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez 
metalowe części środków transportu.
Niedopuszczalne jest wleczenie materiałów po podłożu oraz zrzucanie lub przetaczanie.

Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Liczba i  rodzaj  środków transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  i 
wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.
Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany  do wykonania 
robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów  i  ilości wskazaniom zawartym  w specyfikacji technicznej i projekcie  organizacji 
robót zaakceptowanym przez inspektora  nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  inspektora 
nadzoru. Liczba  i  wydajność sprzętu i urządzeń  powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja  techniczna  dopuszczają  możliwość 
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach.  Wykonawca  powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem 
sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  inspektora  nadzoru,  nie  może  być  później 
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
 Próby hydrauliczne
Po zakończeniu robót montażowych przewody należy poddać próbie na ciśnienie. W czasie 
badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu powinny 
być  zamknięte  za  pomocą  odpowiednich  zaślepek  z  uszczelnieniem,  a  przewód na  całej 
długości  powinien  być  zabezpieczony  przed  przesunięciem  w  planie  i  w  profilu. 
Przewidziane mocowania do konstrukcji powinny być wykonane w sposób trwały. Ciśnienie 
próbne wynosić winno 1,5Mpa. Ponadto przy prowadzeniu  prób należy uwzględniać uwagi 
zawarte w instrukcji producenta. W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki 
w postaci  kropelek wody.  W razie stwierdzenia przecieków na złączach należy wymienić 
uszczelkę,  a gdy to nie jest  możliwe  wymienić rurę. Przy złączach kołnierzowych  należy 
dokręcić  złącza,  a  gdy to  nie  pomaga wymienić  wadliwie  wykonany  element  złącza.  Po 
usunięciu  przyczyn  przecieków  należy  próbę  przeprowadzić  ponownie.  Po  wykonaniu 
czynności związanych z próbą i stwierdzeniu, że ciśnienie  próbne utrzymało się zgodnie z 
PN można rurociąg zasypać.

Płukanie i dezynfekcja
Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu płukaniu czystą wodą. 
Po  stwierdzeniu,  że  woda  z  płukanego  przewodu  nie  odpowiada  pod  względem 
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bakteriologicznym  warunkom  wody  do  picia,  konieczna  jest  dezynfekcja.  Dezynfekcję 
przeprowadza się dawkując roztwór  środka  dezynfekującego ( woda chlorowa powstała  z 
rozpuszczenia podchlorynu sodu przy powolnym napełnieniu przewodu). Po 24 godzinnym 
czasie  kontaktu  środka  dezynfekującego  z  odą  pozostałość  chloru  w  wodzie  powinna 
wynosić  10mg  CI2/dm3.  Po  przeprowadzonej  dezynfekcji  przewód  należy  ponownie 
przepłukać wodą
Kontrola jakości
Sprawdzenie wykonania robót należy wykonywać każdorazowo po wykonaniu danej roboty a 
w szczególności, te które ulegają zakryciu w dalszym procesie budowlanym. Kontrola jakości 
i  odbiór robót polega  na wizualnej  ocenie kompletności  wykonanych robót  budowlanych. 
Uwagi dotyczące jakości i kompletności wykonanych robót należy udokumentować zapisem 
do Dziennika Budowy. Odbiór robót lub elementu należy zapisać w Dzienniku Budowy lub 
protokóle z udziałem Wykonawcy i Menadżera Projektu.
Odbiór końcowy przeprowadza się komisyjnie z udziałem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
. sprawdzeniu technologii wykonywania robót,
. zbadanie materiałów i elementów pod kątem zgodności z cechami podanymi w projekcie

budowlanym,
. badanie zachowania warunków bhp,
. badanie i sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów robót w

odniesieniu do norm i warunków technicznych podanych przez wytwórcę materiałów.

Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  osiągniecie  założonej  jakości  robót.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny
za pełną kontrolę robót i jakości stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  zapewniając  personel,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.
Przed zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  nadzoru może zażądać  od Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  celem  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą  możliwość  stwierdzenia,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacji 
technicznej,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy nie  zostały  one  tam  określone, 
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia wymaganej
jakości wykonania robót.

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

Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w określonym terminie.
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Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla  celów  kontroli  i  zatwierdzenia  jakości,  inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  wszystkich  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli  jakości robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznej  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie  od Wykonawcy. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to  inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie 
powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze  się wyłącznie na własnych  badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektował specyfikacją techniczną. W 
takim  przypadku całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
al  certyfikat  na znak bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
bl deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  a.  i  które  spełniają  wymogi 
specyfikacji technicznej.
W przypadku materiałów,  dla  których ww. dokumenty są  wymagane  przez  specyfikację 
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami  badań wykonanych przez niego.  Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy.

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

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-  uzgodnienie  przez  inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i 
harmonogramów

robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i przyczyny przerw 
w

robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami 
atmosferycznymi, - zgodność z opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone  inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje i polecenia 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 do jego treści. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr obmiarów.
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w uzgodnionej 
formie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na 
każde życzenie inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy.
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  powyżej,  następujące 

dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z  osobami trzecimi i inne  umowy cywilnoprawne, - protokoły 
odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą  zawsze  dostępne  dla  inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

Informacje ogólne
W trakcie  trwania  budowy i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Opracował  mgr inż. Jacek Ochędzan e-mail : jacek_ochedzan@poczta.onet.pl 13



- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków  roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych  przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i  wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków  roboczych. Zarządzający realizacją  umowy sprawdza 
rysunki  jedynie  w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak 
najszybciej,  zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy w  terminie  przewidzianym  w umowie. 
Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki  robocze  będą przedkładane  zarządzającemu  realizacją  umowy  w  odpowiednim 
terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich 
przeanalizowanie.

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych ze  sobą, 
należy koordynować w taki  sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze  powinny  być dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać 
wszelkie  niezbędne  informacje,  w tym dokładne oznaczenie  elementów w odniesieniu do 
projektu  wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  o  ile  zarządzający 
realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził  on (wykonawca)  je i  zatwierdził 
oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i  zostały sprawdzone 
pod  względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający 
realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  składanych 
dokumentów przez nadzór autorski.

Odbiór robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru:

a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiór częściowy,
c. odbiór końcowy,
d. odbiór ostateczny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dziennik 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie 
dokumentów zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, uwzględniając dokumentacje projektował uprzednie ustalenia.

Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy odbiorze  końcowym  robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje inspektor nadzoru.

Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie  robót oraz  gotowość  do  odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez  Wykonawcę wpisem  do  dziennika  budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru.  Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja 
wyznaczona  przez  Zamawiającego,  w  obecności  inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy. 
Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich  oceny  jakościowej  na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
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 poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót uzupełniających lub poprawkowych w 
robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin 
odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające

lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze

specyfikacją techniczną.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze

specyfikacją techniczną.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną.
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
11.  Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne.
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 według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  i 
usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru końcowego.

Prace tymczasowe i prace towarzyszące
Wykonawca jest  gospodarzem na terenie  budowy od dnia  przekazania  placu budowy do 
czasu odbioru końcowego i zobowiązany jest własnym kosztem do:

.  przygotowania,  urządzenia  i  likwidacji  placu  budowy  na  terenie  należącym  do 
Użytkownika obiektu w porozumieniu z nim.
. ochrony mienia i utrzymania porządku,
. zabezpieczenie pomieszczeń remontowanych przed dostępem osób trzecich,
. nadzoru nad bezpieczeństwem i higiena pracy.
. koordynacji wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia, w szczególności prac

wykonywanych przez podwykonawców,
. ubezpieczenia robót do chwili ich odbioru od odpowiedzialności cywilnej,

Dokumenty odniesienia- Przepisy i normy.

ST w różnych miejscach powołuje się na Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy.
Należy traktować je jako integralną część dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które obowiązują w związku z 
wykonaniem  robót  objętych  Kontraktem  i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  ze 
wszystkimi wymaganiami zawartymi w ST.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze

zmianami)
[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw
nr 129/97)

[3]  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29 marca  2007 r.  w sprawie  jakości  wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.(Dz. U. nr 61, poz. 417) 

Opracował :
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