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ZAKRES ROBÓT wg WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE� (CPV) 

Grupa robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow�
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 

Klasa robót: 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego 

Kategoria robót: 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzenia 
�cieków 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, ci�gów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji �ciekowej 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45233251-3 Wymiana nawierzchni 
45450000-6 Roboty budowlane wyko�czeniowe i pozostałe 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 



Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i zabezpieczenie fundamentów 

Miejscowo��: Kórnik 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Pozna�
4

1. ST-00 Wymagania ogólne 

1.1 Wprowadzenie 

1.1.1 Nazwa Zamówienia 
Dokumentacja kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie wód opadowych z dachów Zespołu 
Szkół w Kórniku. 
. 

1.1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� wymagania wspólne dotycz�ce wykonania robót 
budowlanych dla całego zakresu realizowanego w tym kanalizacja sanitarna odwodnienia 
dachów wewn�trzna oraz zewn�trzna z odprowadzeniem wód do istniej�cej sieci miejskiej. 

1.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz�cych, robót 
tymczasowych i innych czynno�ci 

W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca wykona nast�puj�ce prace towarzysz�ce 
i roboty tymczasowe: 

1. Szkolenie personelu 
2. Zaplecze budowy 
3. Biuro Wykonawcy  
4. Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz stały nadzór geodezyjny 
5. Odwodnienie terenu budowy 
6. Tymczasow� organizacj� ruchu 
7. Zabezpieczenie terenu budowy 
8. Zabezpieczenie i utrzymanie istniej�cych instalacji doprowadzenia mediów 
9. Działania zwi�zane z utrzymaniem ruchu 
10. Działania zwi�zane z ochron� �rodowiska w czasie wykonywania robót 
11. Działania zwi�zane z BHP na budowie 
12. Utrzymanie czysto�ci terenu budowy 

1.1.3.1.1 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporz�dzi Dokumentacj� powykonawcz� wraz z niezb�dnymi opisami 
w zakresie i formie, jak w Dokumentacji wykonawczej, a tre�� przedstawia� b�dzie Roboty 
tak, jak zostały przez Wykonawc� zrealizowane. W sposób czytelny naniesione zostan�
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy. Dokumentacja powykonawcza b�dzie 
obejmowa� tak�e geodezyjne pomiary powykonawcze.. 
Je�eli w trakcie zgłaszania Wad wprowadzone zostan� zmiany w Robotach, Wykonawca 
dokona wła�ciwej korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre��
odpowiadała wymaganiom opisanym powy�ej. 

1.1.3.1.2 Projekty tymczasowej organizacji ruchu 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowan� organizacj�
ruchu drogowego na czas budowy. W przypadku konieczno�ci Wykonawca opracuje 
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dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarz�dem Dróg i przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru.  
Pozostała Dokumentacja 
Wykonawca wykona wszelk� dokumentacj� niezb�dn� do przeprowadzenia odbiorów. 

1.1.3.2 Organizacja zaplecza budowy 
Zaplecze winno by� zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego pobli�u po uzgodnieniu 
miejsca z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca winien zabezpieczy� zaplecze w odpowiedni�
ilo�� przeno�nych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wła�ciwym 
stanie u�ytkowym poprzez odpowiednio cz�sty wywóz nieczysto�ci. Toalety musz� by�
regularnie sprz�tane i usuni�te po zako�czeniu robót.  
Wykonawca zobowi�zany jest do doprowadzenia wody, pr�du i odprowadzenie �cieków. 

1.1.3.3 Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 
Umiejscowienie głównej rz�dnej niwelacyjnej dla robót zostanie zaproponowane na Terenie 
Budowy przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien 
nanie�� Główn� Rz�dn� Niwelacyjn� wzgl�dem reperu pa�stwowego. Wykonawca przed 
przyst�pieniem do realizacji zadania sprawdzi rz�dne bezwzgl�dne i usytuowanie istniej�cych 
obiektów budowlanych na Terenie Budowy.  

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by� wyznaczone w odpowiednich miejscach 
w obr�bie Terenu Budowy. W miar� post�pu robót punkty niwelacyjne powinny by�
okresowo sprawdzane w odniesieniu do warto�ci głównej rz�dnej niwelacyjnej. Tymczasowe 
punkty niwelacyjne powinny by� usytuowane poza obszarem prowadzenia robót.  

1.1.3.4 Organizacja ruchu 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz�dc� drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od 
potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by� aktualizowany przez 
Wykonawc� na bie��co. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca na koszt własny wykona drogi objazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce takie jak: zapory. �wiatła ostrzegawcze, sygnały tymczasowe znaki 
drogowe itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.1.3.5 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, wszystkie 
obiekty i Roboty przed dost�pem osób nieupowa�nionych. Oprócz tego Wykonawca zapewni 
maksymaln� ochron� wszystkich składników maj�tkowych i materiałów przez cały czas 
trwania Umowy. Szczególn� uwag� Wykonawca po�wi�ci ochronie infrastruktury drogowej, 
w tym chodników. Stan dróg na terenie budowy nie mo�e ulec pogorszeniu. Je�li nast�pi 
uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta� przywrócona do stanu poprzedniego. 
Niedopuszczalne jest: 
- poruszanie si� po drogach sprz�tem ci��kim nieogumionym 
- poruszanie si� po drogach sprz�tem ci��szym ni� no�no�� drogi 
- poruszanie si� sprz�tem budowlanym po chodnikach 
- urz�dzanie na drogach składowisk materiałów budowlanych
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Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania porz�dku na terenie budowy oraz 
zabezpieczenia doj�� do budynków w okresie trwania realizacji Umowy a� do zako�czenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilo�ciach okre�lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez 
Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca zobowi�zany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy, a� do zako�czenia i przej�cia robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie 
utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce w tym: ogrodzenia (a�urowe ze stali, 
ze stopk� betonow� o wys.2,0m – na całej długo�ci prowadzonych prac), por�cz�, 
o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne �rodki niezb�dne do 
ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych. 
Wykonawca zobowi�zany jest do: 

− przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

− ogrodzenia i utrzymania porz�dku na placu budowy, 

− wła�ciwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

− utrzymania w czysto�ci dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie 
w okresie wywozu ziemi z wykopów, 

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowi�zany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporz�dkowania terenu wokół budowy. Uprz�tni�cie terenu budowy stanowi wymóg 
okre�lony przepisami administracyjnymi o porz�dku. 

1.1.3.6 Zabezpieczenie i utrzymanie istniej�cych instalacji  
W przypadku, gdy wykonywane prace mog� mie� wpływ na istniej�ce instalacje podziemne, 
Wykonawca winien skontaktowa� si� z miejscowymi przedstawicielami ka�dej z instytucji 
odpowiedzialnych za wy�ej wymienione instalacje i utrzymywa� z nimi �cisł� współprac�
przez cały czas trwania robót. Pod nadzorem Inspektora Nadzoru Wykonawca winien 
wytyczy� wszystkie instalacje nara�one na uszkodzenie w wyniku prowadzonych robót.  
Wykonawca winien przedsi�wzi�� stosowne �rodki ostro�no�ci, maj�ce na celu zapobie�enie 
uszkodzeniu istniej�cych podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by� tymczasowa 
ochrona wszystkich istniej�cych instalacji, które zostan� odsłoni�te całkowicie lub cz��ciowo 
albo b�d� w inny sposób nara�one w zwi�zku z wykonywaniem wykopów. W razie wyst�pienia 
szkody nale�y udzieli� pomocy pracownikom zarz�dcy instalacji w celu umo�liwienia szybkiej 
naprawy uszkodzonej instalacji.  
Wykonawca winien tak�e przedsi�wzi�� �rodki ostro�no�ci maj�ce zapobiec uszkodzeniu 
przez pracuj�ce maszyny i sprz�t ruroci�gów nadziemnych b�d� napowietrznych przewodów 
elektrycznych i telefonicznych.  

1.1.3.7 Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie: 

− utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

− podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów 
i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie 
unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lob własno�ci społecznej i innych, 
a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie 
jego sposobu działania, 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 
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− lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

− �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
• hałasem 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych �ciekami lub substancjami 

toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

Wykonawca na podstawie Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity  
Dz.U. 2016 poz. 1987), je�eli b�dzie to konieczne, jest tak�e zobowi�zany do zło�enia: 

− Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami przedkłada si� wła�ciwemu organowi, w terminie 30 dni przed rozpocz�ciem 
działalno�ci powoduj�cej powstawanie odpadów lub zmian� tej działalno�ci 
wpływaj�c� na ilo�� lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania 
nimi; informacj� przedkłada si� w czterech egzemplarzach.  

− wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego 
doł�cza si� ten�e program, wytwórca odpadów niebezpiecznych obowi�zany jest 
przedło�y� wła�ciwemu organowi na dwa miesi�ce przed rozpocz�ciem działalno�ci 
powoduj�cej powstawanie odpadów niebezpiecznych lub zmian� tej działalno�ci 
wpływaj�c� na rodzaj, ilo�� wytwarzanych odpadów niebezpiecznych lub sposób 
gospodarowania nimi.  

1.1.3.7.1 Ochrona przed hałasem 
Hałas powinien by� utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas 
robót mo�liwie najmniej gło�nych maszyn. Młoty pneumatyczne winny by� wyposa�one 
w tłumiki. Je�eli nie jest to szczególnie uzasadnione maszyn nie nale�y u�ywa� w nocy, 
podczas weekendów ani w dni �wi�t publicznych, z wyj�tkiem pomp odwadniaj�cych 
wykopy, które winny by� jak najmniej uci��liwe dla otoczenia. Wykonawca b�dzie miał 
obowi�zek przedstawienia oblicze� wykazuj�cych, �e poziom hałasu na granicy Terenu 
Budowy spełnia obowi�zuj�ce normy. Niezale�nie od powy�szego poziom hałasu 
w jakimkolwiek miejscu wykonywania robót nie mo�e nigdy przekroczy� 85 dB. W celu 
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe nale�y prowadzi� w porze dziennej.  

1.1.3.7.2 Zanieczyszczenie cieków wodnych 
Wykonawca winien podj�� wszelkie mo�liwe kroki zabezpieczaj�ce przed 
zanieczyszczeniem i zamuleniem potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drena�y wód 
powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu substancjami truj�cymi lub 
szkodliwymi, powstaj�cymi w wyniku prowadzenia robót. 

1.1.3.7.3 Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny 
materialnie za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.3.8 Bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia 
Zgodnie Prawem Budowlanym, Kierownik Budowy na podstawie „Informacji dotycz�cej 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” sporz�dzonej przez Projektanta przed rozpocz�ciem 
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robót zobowi�zany jest do sporz�dzenia „Planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia”. W/w 
plan winien by� opracowany zgodnie z: 
- Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126),  

- Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401), 

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 
poz. 1650). 

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 
odpowiednich wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 
W szczególno�ci, zwraca si� uwag� Wykonawcy na wła�ciwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzie� ochronn�
- Szalowanie wykopów, drabiny zej�ciowe, podesty robocze, barierki ochronne 

i rusztowania 
- Urz�dzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp. 
- Doj�cia na budow� i o�wietlenie 
- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie 
- Sprz�t pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
- Sprz�t do wykrywania gazu 
- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym umywalnie i toalety 
- Sprz�t przeciwpo�arowy przy robotach i pomieszczeniach budowy 

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezpo�rednio przy pracach budowlano-monta�owych 
winni posiada� aktualne, udokumentowane badania lekarskie zgodne z wymaganiami 
Sanepidu. 
Robotnicy i personel techniczny pracuj�cy na terenie budowy winni u�ywa� odpowiednich 
ujednoliconych, roboczych uniformów lub kombinezonów.  

1.1.3.9 Czysto�� Terenu Budowy 
Teren Budowy winien by� utrzymywany w czysto�ci i porz�dku. Odpady nale��ce 
do Wykonawcy nie mog� by� usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie 
stosownych kroków maj�cych na celu odwo�enie na legalne składowisko wszelkich odpadów 
w rodzaju: worków, skrzy� do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopów przed ich zasypaniem.  

1.1.3.10 Tablice informacyjne – wymagania i wzory 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne. Powinny by� to: 

- tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie  

Miejsce usytuowania tablic informacyjnych musi by� uzgodnione z Zamawiaj�cym i 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz prawnie usankcjonowane przez Wykonawc�
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(uzgodnione z wła�cicielem terenu). Materiały u�yte do wykonania tablicy informacyjnej musz�
by� odporne na warunki atmosferyczne, na �rodki chemiczne, charakteryzowa� si� łatw�
zmywalno�ci�. Wykonawca b�dzie utrzymywał tablice informacyjne, przez cały okres trwania 
robót budowlanych wynikaj�cych z umowy. 
Wykonawca zobowi�zany b�dzie do uzyskania niezb�dnych zezwole� ze strony wła�cicieli 
gruntów (w tym ewentualnej dzier�awy gruntów) i decyzji administracyjnych na umieszczenie 
tablic informacyjnych, obejmuj�cych cały okres realizacji umowy, wraz z poniesieniem kosztów 
z tym zwi�zanych. 

Wykonawca jest zobowi�zany przed wykonaniem tablic do sprawdzenia aktualnych wymaga� i 
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wykonania tablic zgodnie z aktualnymi 
na dzie� wykonania wymogami.  

1.1.4 Informacje o terenie budowy 

1.1.4.1 Lokalizacja i dost�p do Terenu Budowy 
Teren Budowy znajduje si� w Kórniku ul. Pozna�ska/Szkolna:  
Szczegółowa lokalizacja została pokazana w dokumentacji projektowej.  

Zamawiaj�cy ma prawo do dysponowania nieruchomo�ciami na cele budowlane i jest 
w posiadaniu prawomocnych pozwole� na budow�. Dojazd do Terenu Budowy zapewniaj�
istniej�ce drogi publiczne. 
Organizacja mo�liwo�ci dost�pu do dowolnego obszaru le��cego poza granicami Terenu 
Budowy, okre�lonego powy�ej, je�li miałby by� wymagany, nale�y w cało�ci do obowi�zków 
Wykonawcy.  
Wszelkie niezb�dne dane o terenie budowy s� zawarte w opracowaniach i dokumentach 
wchodz�cych w skład dokumentacji przetargowej, a mi�dzy innymi: 
- w mapach do celów projektowych, 
- w dokumentacjach geotechnicznych, 
- w warunkach przył�czenia do sieci i dróg.  

Teren, na którym b�d� prowadzone roboty znajduje si� w strefie ochrony zabytków. O 
wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca 
zobowi�zany jest powiadomi� nadzór archeologiczny i Inspektora Nadzoru i post�powa�
dalej zgodnie z ich poleceniami. Prace musz� odbywa� si� pod �cisłym nadzorem 
archeologicznym. 

1.1.4.2 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w Umowie przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji 
Technicznej (chyba �e Umowa postanowi inaczej).  

1.1.4.3 U�ytkownik 
U�ytkownikiem i eksploatatorem systemu wodoci�gowego jest Przedsi�biorstwo Komunalne 
w Kórniku. 

1.1.4.4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
Po podpisaniu Umowy z Wykonawc� Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy dane dotycz�ce 
Inspektora Nadzoru i jego personelu.  
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1.1.5 Nazwy i kody 
Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówie�: 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2 Instalowanie ogrodze�, płotów i sprz�tu ochronnego 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodoci�gów i ruroci�gów do odprowadzenia 
�cieków 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci�gów, ci�gów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

1.1.6 Wymagania Zamawiaj�cego odno�nie realizacji 
Umowy 

1.1.6.1 Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które s�
w jakikolwiek sposób zwi�zane z Robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wa�niejsze akty prawne oraz normy i przepisy bran�owe zwi�zane z Robotami podane 
zostały w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

1.1.6.2 Zgodno�� robót z normami 
W ró�nych miejscach ST podane s� odno�niki do Polskich Norm. Normy te winny by�
traktowane jako integralna cz��� warunków Umowy i by� stosowane w poł�czeniu 
z dokumentacj� projektow� i ST.  
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania innych Polskich Norm, które maj� zwi�zek 
z realizacj� robót oraz stosowania ich postanowie� na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w ST. Nale�y przyjmowa� ostatnie wydania dokumentów, bie��ce 
aktualizacje oraz - je�li brak jest norm zast�puj�cych - normy wycofane bez zast�pienia. 
Zakłada si�, i� Wykonawca dogł�bnie zaznajomił si� z tre�ci� i wymaganiami tych Norm. 
W razie potrzeby Polskie Normy mog� zosta� zast�pione innymi, pod warunkiem, 
�e Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i uzyska pisemn� zgod� od 
Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest tak�e odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
WTWOR wydawnictwa ITB. 

1.1.6.3 Zgodno�� robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia 
Wykonawca jest zobowi�zany do wykonania robót zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia.  
Dopuszcza si� stosowanie przez Wykonawc� rozwi�za� równowa�nych w stosunku do 
podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia za zgod� Inspektora Nadzoru i Zamawiaj�cego. 
Wszelkie nazwy własne produktów u�yte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
projektowej winny by� interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 
konkretnych rozwi�za� maj�cych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mo�na zast�pi�
materiałami/urz�dzeniami równowa�nymi innych producentów. 



Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i zabezpieczenie fundamentów 

Miejscowo��: Kórnik 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Pozna�
   11

W przypadku wyst�pienia rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 

1.1.6.4 Pozwolenia 
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne 
do zako�czenia robót za wyj�tkiem pozwolenia na u�ytkowanie, które uzyska Zamawiaj�cy. 
Razem z Programem robót Wykonawca przedło�y Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich 
tych zezwole�. 
W szczególno�ci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezb�dne dla wł�czenia instalacji i urz�dze�.  
Wykonawca winien dostosowa� si� do wymaga� tych zezwole� i winien w pełni umo�liwi�
kontrole i badanie robót jednostkom wydaj�cym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli� tym 
jednostkom na udział w badaniach i procedurach sprawdzaj�cych, co nie zwalnia 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowi�zków umownych.  
Zamawiaj�cy udzieli Wykonawcy niezb�dnej pomocy do uzyskania ww. zezwole� w zakresie 
wynikaj�cym z obowi�zuj�cego prawa, wedle którego Zamawiaj�cy jest stron� w procesie 
inwestycyjnym. 
Zamawiaj�cy udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, je�eli b�dzie to konieczne.  
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiaj�cemu wszystkie niezb�dne dokumenty 
do uzyskania przez Zamawiaj�cego decyzji o pozwoleniu na u�ytkowanie. 

1.1.7 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe u�ywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót s� zgodne z: 

- Warunkami Ogólnymi Umowy  

- Okre�leniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczególno�ci w Prawie Budowlanym. 

Ponadto u�yte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

- polskie Prawo Budowlane  

- dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.2 

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
Robotami;  

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci 
materiałów oraz robót; 

- normy europejskie - omaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako 
„standardy europejskie (BN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (Hi))”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji; 

- obmiar robót - pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilo�ci; 

- Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 
projektowej b�d�cej w posiadaniu Zamawiaj�cego, nie b�d�ca stron� Umowy; 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST)– zbiory wymaga�, które s�
niezb�dne do okre�lenia standardu i jako�ci wykonania robót, w zakresie sposobu 
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wykonania robót budowlanych, wła�ciwo�ci wykonania robót budowlanych oraz oceny 
prawidłowo�ci wykonania poszczególnych robót. 

U�ywane skróty nale�y czyta� nast�puj�co: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, PZJ 
– program zapewnienia jako�ci, ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,.  

1.2 Wyroby budowlane 

1.2.1 Wymagania ogólne 
Wyroby budowlane (materiały, elementy i urz�dzenia) przeznaczone do robót powinny 
spełnia� wymogi stawiane wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustaw�
o wyrobach budowlanych. 
Wszystkie materiały, urz�dzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych 
powinny by� nowe, pierwszej klasy jako�ci i solidnego wykonania. Powinno si� je nabywa�
wył�cznie od dostawców, którzy wyka�� jako�� swoich produktów, przedstawiaj�c referencje 
w zwi�zku z wykonanymi wcze�niej podobnymi pracami.  
Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno��
z wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Materiały powinny by� tak wybrane, aby wytrzymały wpływ czynników korozyjnych. 
W szczególno�ci: 
- produkty i materiały wystawione na kontakt z wod� pitn� nie mog� stanowi� zagro�enia 

toksykologicznego, umo�liwia� rozwoju mikrobów ani wywoływa� zmian smaku lub 
zapachu albo przebarwienia wody; musz� te� posiada� wydany przez wła�ciw� instytucj�
certyfikat potwierdzaj�cy, �e kwalifikuj� si� do zastosowania w instalacjach 
doprowadzaj�cych wod� pitn� (atest PZH i dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej); 

- produkty i materiały nara�one na kontakt ze �ciekami lub �rodowiskiem kanalizacyjnym 
nie mog� by� biodegradowalne, 

Cz��ci zu�ywaj�ce si� winny by� łatwo dost�pne. 

Nale�y unika� stykania si� ze sob� powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, 
a wsz�dzie tam, gdzie jest to niemo�liwe, materiały te musz� by� tak dobrane, aby ró�nica 
ich naturalnych potencjałów nie przekraczała 250 mV. Nale�y zastosowa� powlekanie 
galwaniczne lub inn� technik� zabezpieczenia stykaj�cych si� ze sob� powierzchni w celu 
zmniejszenia ró�nicy potencjałów do dopuszczalnego poziomu.  
Wszystkie materiały i ich wyko�czenia b�d� posiadały przedłu�on� �ywotno�� i odporno��
w otaczaj�cych warunkach klimatycznych. Materiały u�yte w miejscach wentylowanych lub 
klimatyzowanych b�d� tak dobrane, by ich wła�ciwo�ci nie uległy zmianie w przypadku 
awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 
Wszystkie elementy Urz�dze�, w których mo�e zaj�� konieczno�� wymiany cz��ci, winny 
by� opatrzone nie�cieralnymi tabliczkami metalowymi podaj�cymi wyra�nie nazw�
producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania, itp. Dane te 
winny by� wystarczaj�co szczegółowe, by mo�na było jednoznacznie opisa� urz�dzenie 
w trakcie korespondencji i zamawiania cz��ci. 
Nazwy producentów urz�dze� i materiałów, które maj� by� zastosowane w obiektach, wraz 
z parametrami technicznymi, �wiadectwami bada� i innymi istotnymi danymi zostan�
przedło�one Inspektorowi Nadzoru.  
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Wykonawca winien przedło�y� Inspektorowi Nadzoru pełn� informacj�, zgodnie 
ze szczegółami podanymi poni�ej, odno�nie do wszystkich proponowanych urz�dze�
i materiałów. 
Przed zło�eniem zamówienia na urz�dzenia i materiały Wykonawca winien przedło�y�
wniosek o ich zatwierdzenie. Informacja powinna by� przedstawiona w sposób jasny 
i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.  

Przed wysłaniem materiałów b�d� urz�dze� na Teren Budowy Wykonawca winien: 
- zapewni� mo�liwo�� przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, 

zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezale�nych o�rodkach badawczych. 
Inspekcje i próby mog� by� przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru lub jego 
przedstawiciela, 

- przedstawi� szczegółowe informacje dotycz�ce procedur kontroli jako�ci dostawcy 
i producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

- przedstawi� szczegóły dotycz�ce identyfikacji wysyłki. 

1.2.2 �ródła szukania wyrobów budowlanych 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urz�dze� lub materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 
proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urz�dze� lub 
materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie 
materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada�, w celu udokumentowania, 
�e materiały lub urz�dzenia uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj�
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie post�pu robót.  

1.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła 
wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga� Umowy. 
Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b�dzie 
prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

1.2.4 Inspekcja wytwórni urz�dze� i materiałów 
Wytwórnie urz�dze� i materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
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Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych 
kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni zostan�
zachowane nast�puj�ce warunki: 
- Inspektor Nadzoru b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta urz�dze� w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor Nadzoru b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci 

wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja urz�dze� przeznaczonych do realizacji Umowy. 

1.2.5 Materiały niebezpieczne dla �rodowiska 
U�ywanie materiałów stwarzaj�cych zagro�enie dla �rodowiska jest niedozwolone. 
Stosowanie materiałów emituj�cych promieniowanie w stopniu wy�szym ni� dozwolone 
w odno�nych przepisach nie b�dzie akceptowane. 

1.2.6 Warunki składowania  
Nie zapewnia si�, �e Wykonawca b�dzie mógł składowa� i przechowywa� materiały 
i urz�dzenia na Terenie Budowy.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urz�dzenia i materiały, do czasu gdy 
b�d� one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Wyroby budowlane nale�y składowa� zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu 
składowania znajdowa� si� b�d� instrukcje producentów okre�laj�ce wymogi 
magazynowania poszczególnych materiałów i urz�dze�. 

1.3 Sprz�t  

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien 
odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ 
i projekcie organizacji robót oraz powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 
warunków Umowy, zostan� przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
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1.4 Transport 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych Materiałów 
oraz stan dróg. Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w Umowie w terminie przewidzianym Umow�. 
Przy ruchu na drogach pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom Umowy b�d� na polecenie Inspektora 
Nadzoru usuni�te z Terenu Budowy. 
Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace zwi�zane z odtworzeniem dróg, a w przypadku 
ich zniszczenia uzgodni odtworzenie z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
zwi�zane wykona na własny koszt. 

1.5  Wykonanie robót 

1.5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowi�zany do zrealizowania i uko�czenia Robót okre�lonych zgodnie z 
umow� oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuni�cia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urz�dzenia i materiały oraz komplet dokumentacji a 
tak�e niezb�dny personel potrzebny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysoko�ci punktów wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. 
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostan� poprawione, przez Wykonawc� na własny koszt.
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za jako�� i bezpiecze�stwo wszystkich prowadzonych 
robót oraz wszelkich działa� na Terenie Budowy. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działa� do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mog� by� uzyskane przez Wykonawc� i uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz b�dzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmie�ci wszelki Sprz�t i nadmiar Materiałów.  
Wykonawca b�dzie uprz�tał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom i odpady.
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich cz��ci Robót i 
naprawi ka�dy bł�d w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu elementów 
Robót. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawc� nie 
pó�niej ni� w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod gro�b� zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu b�dzie ponosił Wykonawca. 



Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i zabezpieczenie fundamentów 

Miejscowo��: Kórnik 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Pozna�
16

1.5.2 Wytyczne realizacji Robót 

1.5.2.1 Harmonogram Realizacji Robót 
Wykonawca zobowi�zany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru oraz 
Zamawiaj�cemu do akceptacji harmonogram realizacji robót z uwzgl�dnieniem zachowania 
ci�gło�ci prac. 

1.5.2.2 Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót zobowi�zany jest do zabezpieczenia wykopów przed zalewaniem wod�
opadow�. 

1.5.2.3  Wymiana gruntu  
Zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

1.5.3 Wymagania szczegółowe 
Wykonanie robót opisano w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

1.6 Kontrola Jako�ci Robót 

Celem Kontroli Jako�ci Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osi�gn�� zało�on� jako�� Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót, jako�� Materiałów i elementów 
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, sprz�t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do bada� Materiałów oraz Robót. 
Zamawiaj�cy mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu 
zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadawalaj�cy. 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z 
cz�stotliwo�ci� umo�liwiaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i 
ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewni� wykonanie Robót zgodnie z Umow�. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane 
urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci�gni�ciach dotycz�cych sprz�tu, pracy personelu i ich metod sprawdzaj�cych. Je�eli 
niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Inspektor 
Nadzoru mo�e wstrzyma� u�ycie do Robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ycia 
dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia zostan� usuni�te. 

1.6.1 Atesty jako�ci materiałów i sprz�tu 
W przypadku Materiałów, dla których atesty s� wymagane dokumentacj� techniczn�, ka�da 
partia tych Materiałów dostarczona do Robót b�dzie posiadała atest okre�laj�cy w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiada� certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego bada�. Kopie tych wyników b�d� dostarczone 
przez Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. 
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Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia Materiały posiadaj�ce atest, stwierdzaj�cy ich 
pełn� zgodno�� z dokumentacj� techniczn�. Materiały posiadaj�ce atesty, jak równie�
urz�dzenia posiadaj�ce legalizacje, mog� by� badane w dowolnym czasie. Je�li zostanie 
stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci Technicznymi dokumentacj� techniczn�, materiały 
lub urz�dzenia zostan� odrzucone. 

1.6.2 Dokumentacja budowy 
Dokumentacj� Budowy stanowi�: 

• Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budow�, 

• Specyfikacje Techniczne,  

• Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, je�li takie 

przypadki wyst�puj�, 

• Operaty geodezyjne,  

• Dziennik Budowy,  

• Protokoły odbioru 

• Ksi��ka obmiarów,  

• Protokoły z narad i ustale�,  

• Korespondencja na budowie,  

• Certyfikaty na znak bezpiecze�stwa, deklaracje zgodno�ci z Polsk� Norm� lub 

aprobaty techniczne, protokoły konieczno�ci dotycz�ce robót dodatkowych i 

kosztorysy na te roboty. 

1.6.3 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 
Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót 
oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku prowadzenia Robót, stanu bezpiecze�stwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik� w porz�dku chronologicznym bezpo�rednio 
jeden pod drugim bez przerw.  
Zał�czone do Dziennika Budow� protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

• dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej,  

• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót,  

• przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarz�dzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu,  
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• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych, ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ko�cowych,  

• wyja�nienia uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami 

klimatycznymi,  

• zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

• dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót,  

• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych bada� z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy b�d�
przedło�one Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si�.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si�. 
Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece�
Wykonawcy Robót innych, ni� wynikaj� z prawa budowlanego. 

1.6.4 Dokumenty Laboratoryjne 
Wyniki bada� laboratoryjnych, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów recepty 
robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� stanowi� zał�cznik do protokołu odbioru 
Robót. Winny by� one udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora Nadzoru.  

1.6.5 Ksi��ka obmiaru 
Ksi��ka obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na zapisanie ilo�ciowego faktycznego 
post�pu ka�dego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w Przedmiarze Robót. 

1.6.6 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
W przypadku zagini�cia któregokolwiek z dokumentów budowy Wykonawca spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy b�d� dost�pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

1.7 Przedmiar i obmiar robót 

1.7.1 Wymagania ogólne 
Obmiar robót b�dzie okre�lał faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych 
w Wycenionym Przedmiarze robót. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisywane do Ksi��ki obmiarów. 

1.7.2 Jednostki obmiarowe  
Jednostki obmiarowe podaj� poszczególne szczegółowe ST. 

1.7.3 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót b�d�
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan�
dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli te urz�dzenia lub sprz�t wymagaj� bada�
atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji.  

1.7.4 Przeprowadzanie obmiaru 
Obmiar robót ulegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie w Ksi�dze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog�
by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do Ksi��ki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.8 Odbiór robót 

1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Według ustale� niniejszej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegaj� nast�puj�cym 
odbiorom, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy na podstawie 
sporz�dzonego przez Wykonawc� Protokołu Odbioru Technicznego: 
- Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
- odbiór ko�cowy i przekazanie przedmiotu umowy Zamawiaj�cemu (przy współudziale 

Zamawiaj�cego). 

1.8.2 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na ko�cowej ocenie jako�ci 
wykonywanych robót, w szczególno�ci wbudowanych materiałów budowlanych i jako�ci 
wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zanikni�ciu b�d� zakryciu. 
Odbiór takich robót b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie mo�e kontynuowa� robót bez odbioru przez Inspektora Nadzoru robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.  
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1.8.3 Odbiór ko�cowy 
Przed przekazaniem cało�ci zadania inwestycyjnego do eksploatacji, nale�y dokona�
odbioru ko�cowego. Odbiór taki polega� b�dzie na wykonaniu wszystkich czynno�ci 

odbiorowych i weryfikacji dokumentacji powykonawczej przez Zamawiaj�cego, zgodnie z 

zapisami niniejszej ST, Komisja odbioru robót b�dzie ocenia� ich jako�� w oparciu o 

dostarczone dokumenty wyniki prób i bada� , ogl�dziny i zgodno�� wykonywanych robót z 

dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi a tak�e stanem faktycznym i 

inwentaryzacj� geodezyjn� powykonawcz� . 

Podstaw� do weryfikacji zgodno�ci robót z zakresem umowy b�dzie cało�� dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych. 

Wyniki bada� powinny by� wpisane do dziennika budowy, który wraz z: 

– protokółami robót zanikaj�cych 

– Protokołami odbiorów ko�cowych wykonanych robót  

– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  

– inwentaryzacj� geodezyjn�,  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru ko�cowego.  

Kierownik budowy jest zobowi�zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze ko�cowym zło�y� o�wiadczenia o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i 

porz�dku terenu budowy. 

Odbioru ko�cowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporz�dzaj�c Protokół odbioru ko�cowego Robót oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usuni�cia przez Wykonawc�.  
W czasie odbioru ko�cowego Komisja zapoznaje si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 
odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych 
Robót poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisj� niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych 
lub Robót uzupełniaj�cych, Komisja mo�e przerwa� swoje czynno�ci i ustali� nowy termin 
odbioru ko�cowego.  
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowo�ci do odbioru, powinien zło�y� Zamawiaj�cemu 
dokumentacj� powykonawcz� do weryfikacji. 

Dokumentem stwierdzaj�cym dokonanie przekazania przedmiotu Umowy Zamawiaj�cemu 
jest protokół odbioru ko�cowego.
Dla odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty 
w formie oryginału: 

• kopi� projektu budowlanego z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robót, 

• o�wiadczenia kierownika robót, i�:  
• obiekt budowlany wykonano zgodnie ze sztuk� budowlan�, przepisami i 

obowi�zuj�cymi polskimi normami, 

• teren budowy a tak�e drogi, s�siednie nieruchomo�ci, budynki, lokale u�ytkowane 

przez Wykonawc� w trakcie wykonywania robót zostały doprowadzone do 

nale�ytego stanu i porz�dku, 

• tereny przyległe zostały wła�ciwie zagospodarowane, 

• dziennik budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały i kopie), 
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i dokumentacj� projektow�, 

• deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST, 

• geodezyjn� inwentaryzacja powykonawcz� (z podpisem uprawnionego geodety) 

zarejestrowan� we wła�ciwym ZUDP, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia, itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 

• instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych urz�dze�, karty gwarancyjne,  

• zestawienie danych do kart �rodków trwałych, 

• protokoły odbioru robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 

• protokoły odbiorów cz��ciowych 

• Certyfikaty zgodno�ci  

• Deklaracj� zgodno�ci producenta wyrobu z PN lub aprobat� techniczn�
• �wiadectwa jako�i 

• Atesty higieniczne  

1.8.4 Warunki Odbioru Robót 
Roboty b�d� odebrane przez Zamawiaj�cego po pozytywnym przegl�dzie wykonanych robót 
przez Komisj� Odbiorow�. Gotowo�� do odbioru b�dzie stwierdzona przez Wykonawc�
wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru oraz z przedło�eniem Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacji 
powykonawczej. 

Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora Nadzoru. Komisja 
Odbiorowa dokona oceny jako�ciowej robót na podstawie przedło�onych dokumentów, 
wyników bada� i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z Umow�.  

Postanowienia niniejszego punktu obowi�zuj� tak�e dla odbioru cz��ci robót. 

1.8.5 Dokumenty konieczne do uzyskania Protokołu Odbioru 
Do uzyskania Protokołu Odbioru Ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa�
m.in. nast�puj�ce dokumenty: 
- Dziennik Budowy, 
- dokumentacj� powykonawcz� w tym dokumentacj� geodezyjn� powykonawcz�- w 

szczególno�ci szkice z tyczenia i kontroli poło�enia tyczonych elementów i obiektów 
wzgl�dem granic (punktów granicznych) działek, dla których uzyskano prawo do 
dysponowania terenem, szkice polowe powykonawcze z uwzgl�dnieniem granic działek, 
na których faktycznie wykonano roboty oraz inwentaryzacj� powykonawcz�, w skład 
której wejd�: 

• mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, przygotowana dla wykonanego 
obiektu wraz z bezpo�rednim otoczeniem (zgodnie z zakresem 
opracowania na mapie do celów projektowych i zakresem faktycznie 
wykonanych prac, tj. ł�cznie z zakresem wykonanych przebudów sieci), w 
tre�ci odpowiadaj�cej odno�nym przepisom i instrukcjom geodezyjnym, w 
formacie .dgn (v7 lub v8 – 2d), 
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• mapa powykonawcza w wersji analogowej, b�d�ca .kopi� mapy zasadniczej 
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wydan�
przez wła�ciwy o�rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 

• mapa rozbie�no�ci w wersji elektronicznej, składaj�ca si� mapy 
powykonawczej w wersji elektronicznej oraz planu zagospodarowania 
terenu z projektu budowlanego, ze wskazanymi na oddzielnej warstwie 
rozbie�no�ciami pomi�dzy projektem a opracowan� inwentaryzacj�
powykonawcz�, w formacie .dgn (v7 lub v8 – 2d)., 

- dokumenty uzasadniaj�ce zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- dokumentacj� niezb�dn� do uzyskania przez Zamawiaj�cego pozwolenia na 

u�ytkowanie, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych i 

ulegaj�cych zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalece�, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada�, 
- protokoły cz��ciowych odbiorów poprzednich etapów robót, 
- protokoły i za�wiadczenia z dokonanych prób monta�owych, 
- Ksi�ga Obmiarów 
- certyfikaty jako�ci wbudowanych materiałów i urz�dze�, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urz�dze�, sporz�dzone w j�zyku 

polskim i zawieraj�ce wszystkie niezb�dne informacje dotycz�ce obsługi i konserwacji, 
ł�cznie z wykazem cz��ci zamiennych, akcesoriów, narz�dzi specjalnych i materiałów 
eksploatacyjnych, 

- instrukcje obsługi i konserwacji, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego, m.in.: o�wiadczenie Wykonawcy 

o zgodno�ci wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budow� oraz obowi�zuj�cymi przepisami; o�wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do 
nale�ytego stanu i porz�dku Terenu Budowy. 

1.8.6 Dokumenty konieczne do uzyskania Protokołu Odbioru 
Ko�cowego 

Do uzyskania Protokołu Odbioru Ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa�
nast�puj�ce dokumenty: 
- dokumenty potwierdzaj�ce usuni�cie wad zgłoszonych w trakcie przejmowania robót, 
- dokumenty dotycz�ce wad zgłoszonych w Okresie Zgłaszania Wad oraz potwierdzenia 

usuni�cia tych wad,  
- dokumentacj� powykonawcz� uwzgl�dniaj�c� zmiany w Robotach dokonane w Okresie 

Zgłaszania Wad. 

1.9 Zasady płatno�ci 

1.9.1 Wymagania ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 

1.9.2 Opłaty administracyjne 
Pozycja ta obejmuje:  

• opłaty za zaj�cie pasów drogowych, chodników oraz innych terenów na cele budowy 
ponosi Wykonawca, koszt zostanie uj�ty w cenie jednostkowej pozycji 
przedmiarowych. 
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2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robó t  

2.1 Opis stanu istniej ącego 

Obszar planowanej inwestycji położony jest w Kórniku na ul. Poznańskiej w ścisłym centrum 
starej zabudowy śródmiejskiej. Zabudowa w centrum Kórnika jest zwarta i oparta na linii 
zabudowy wzdłuż wytyczonych ulic, w głębi zabudowy istnieją liczne oficyny i budynki bez 
bezpośredniego dostępu do ulic. Zespół zabudowań Zespołu Szkół w Kórniku znajduje się 
na działce nr 355 i posiada wjazd od ul. Szkolnej. Od strony ul. Poznańskiej zlokalizowany 
jest budynek główny III kondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Od strony ul. Szkolnej 
znajduje się budynek gospodarczo-sanitarny. Natomiast w głębi dziedzińca zlokalizowana 
jest sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalno-bytowym.  
Zadaniem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku 
głównego oraz Sali gimnastycznej, wykonanie izolacji fundamentów budynku, drenażu 
opaskowego oraz wymiana kanalizacji sanitarnej zewnętrznej.  
Obecnie wody opadowe z dachu Sali gimnastycznej bez zorganizowanego systemu 
odprowadzane są na sąsiednią działkę nr 347. 
Stan taki wpływa niekorzystnie na stan fundamentów powodując systematycznie pęknięcia 
konstrukcji oraz zawilgocenia wewnętrznych ścian Sali gimnastycznej. 

 

2.2 Projektowe rozwi ązania techniczne 

Do obliczeń ilości wód sanitarnych występujących podczas opadów nawalnych przyjęto czas 
trwania opadów 30 minut.  
Do obliczeń przyjęto powierzchnię całości połaci dachowej, pomimo ich dwuspadowego 
ukształtowania. Założenie takie przyjęto ze względu na ewentualne przyszłe przekierowanie 
całości wód opadowych do nowo projektowanej sieci kanalizacyjnej – przyłączy. 
W oparciu o warunki techniczne z dnia 2016-05-16 przyjęto następujące rozwiązania 
techniczne: 
Wody sanitarne zaprojektowane odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Część wód zostanie odprowadzona do istniejącej studni kanalizacyjnej w ul. Poznańskiej. 
Odcinek sieci pod jezdnią zostanie wykonany metodą bezwykopową. 
Część wód opadowych zostanie odprowadzonych do końcówki rurociągu sanitarnego 
zlokalizowanego w skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Szkolnej. 
Odwodnienie sali gimnastycznej i oficyny zaprojektowano do istniejącej kanału DN800 w 
ulicy Szkolnej poprzez nabudowanie studni rewizyjnej DN1200. Odcinek sieci pod jezdnią 
zostanie wykonany metodą bezwykopową. 
Projekt został przedłożony do uzgodnienia w Wydziale Infrastruktury Technicznej. 
Odtworzenie nawierzchni zostało uwzględnione w przedmiarze robót wraz z informacją o 
odtworzeniu do stanu istniejącego. 
Podczyszczanie ścieków nie jest wymagane. 
 
Pozostałe zapisy z warunków technicznych zostały uwzględnione w poniższej części opisu 
technicznego oraz części rysunkowej. 
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Wody opadowe z dachów Sali gimnastycznej oraz przyległego budynku biurowego od strony 
347 zostan� zebrane w jeden pion i odprowadzone poprzez istniej�cy budynek biurowy do 
piony R4. Przewód tranzytowy nale�y wykona� z rury PHED DN315 zaizolowa� izolacj�
kauczukow� (szczeln� dyfuzyjnie). Instalacj� nale�y obudowa� płytami GK.  
Istniej�cy układ rynien przedstawiony na rysunku nr 3 nale�y przeniwelowa� i w przypadku 
stwierdzenia złego stanu technicznego wymieni� na nowe ocynkowane rynny stalowe. 
Rynny powinny by� uło�one ze spadkiem 0,5÷2% (od 0,5 do 2 cm na 1 m długo�ci). Wa�ne, 
by był on stały na całej długo�ci pomi�dzy wpustami, bo inaczej woda nie b�dzie dobrze 
spływa�. Wła�ciwy spadek wyznacza si� według poło�enia skrajnych rynhaków przez 
rozci�gni�cie mi�dzy nimi sznura, wzgl�dem którego rozmieszcza si� nast�pnie uchwyty 
po�rednie. 
Zewn�trzna kraw�d� rynny powinna znale�� si� ok. 1,5 cm ni�ej ni� kraw�d� wewn�trzna 
(poło�ona bli�ej �ciany). Dzi�ki temu nawet je�li woda zacznie si� przelewa� przez kraw�d�
rynny, �ciana b�dzie mniej nara�ona na zamoczenie. Podtrzymuj�ce rynn� uchwyty 
(rynhaki) powinny by� umieszczone co 50–60 cm, rynny stalowe. Dodatkowe uchwyty s�
potrzebne zawsze w pobli�u wpustów do rur spustowych oraz na kra�cach rynien. Dla 
wła�ciwego funkcjonowania orynnowania bardzo wa�na jest wła�ciwa obróbka okapu, tak by 
woda z dachu trafiała wprost do rynny, nie mocz�c czołowej powierzchni krokwi ani deski 
okapowej. Rynny dłu�sze ni� 20 m trzeba dzieli� na krótsze odcinki za pomoc� specjalnych 
zł�czek dylatacyjnych, umo�liwiaj�cych ich swobodne kurczenie si� i wydłu�anie.  
Pozostała cz��� sieci zostanie wykonana w jako podziemna. Teren po wykonanych pracach 
nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego. 
Trasy sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do istniej�cej zabudowy, uzbrojenia terenu, 
układu komunikacyjnego oraz wymogów wła�cicieli działek. Przykanaliki - odgał�zienia 
boczne wyprowadzono poza pas drogowy, do granicy posesji, któr� przewidziano do 
przył�czenia. 

2.3 Organizacja robót 

Roboty w obr�bie istniej�cych ulic nale�y prowadzi� zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas budowy. Projekt organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem le�y 
po stronie Wykonawcy. 
Zakłada si� zasadniczo prowadzenie robót poszczególnymi odcinkami pomi�dzy 
studzienkami.  
Dla robót prowadzonych w pasie drogowym w celu ograniczenia utrudnie� w ruchu 
drogowym przewiduje si� nast�puj�cy sposób prowadzenia robót: 
w ulicach o szeroko�ci pozwalaj�cej na wydzielenie pasa ruchu na czas prowadzenia robót: 
dla wykonawstwa zaj�ta b�dzie jedna połowa drogi, a ruch odbywa� si� b�dzie drug�
połow�, pierwsze�stwo przejazdu na tych odcinkach obowi�zywa� b�dzie zgodnie 
z ogólnymi warunkami ruchu. 
Maksymalna długo�� odcinka na którym prowadzone b�d� roboty powoduj�ce ograniczenia 
w ruchu pojazdów nie powinna przekroczy� 100 m 
Rozpocz�cie nast�pnego odcinka mo�e nast�pi� po całkowitym zako�czeniu robót na 
odcinku poprzednim 
Na bie��co nale�y aktualizowa� oznakowanie i zabezpieczenie robót 
Na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakłada� przeno�ne mostki 
przejazdowe 
Na zw��onych odcinkach ulic zapewni� pas dla ruchu pojazdów o szer. min. 2,75 m 
W ulicach nie pozwalaj�cych na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach do posesji: 
z całkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robót z odpowiednim 
zabezpieczeniem i oznakowanie dróg objazdowych. Roboty w takich miejscach prowadzi�
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nale�y w godzinach od 700 do 1600 umo�liwiaj�c po godzinie 1600 dojazd do posesji. 
Zastosowa� nale�y, o ile b�dzie to konieczne, przeno�ne mostki i kładki szczególnie dla 
ruchu pieszych. 
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3. Roboty przygotowawcze 

3.1 Roboty pomiarowe i geodezyjne 

3.1.1 Zakres robót zasadniczych 
Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko�ciowe) 
obiektów sieci kanalizacyjnej. 
Wykonanie pomiarów sprawdzaj�cych spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów 
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 
Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 

3.1.2 Warunki techniczne wykonania robót  
Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi instrukcjami G.U.G.i K. 
przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego Wykonawca powinien 
przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Wykonawca zobowi�zany jest wytyczy� i zastabilizowa� w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysoko�ciowe (repery robocze) dla ka�dego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczy� Inspektorowi nadzoru szkic wytyczenia i wykaz 
punktów wysoko�ciowych. Przej�cie tych punktów powinno by� dokonane w obecno�ci 
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� Inspektora nadzoru o 
wszelkich bł�dach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzi� czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s�
zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu. Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste 
rz�dne terenu istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomi� o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno by� zmieniane przed podj�ciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.  
Wszystkie roboty, które bazuj� na pomiarach Wykonawcy, nie mog� by� rozpocz�te przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznacze� w czasie trwania robót. Je�eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj�cego 
zostan� zniszczone przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale�� do 
obowi�zków Wykonawcy. 

3.1.3 Wyznaczenie punktów wysoko�ciowych 
Tyczenie nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji pa�stwowej i innej osnowy geodezyjnej okre�lonej w dokumentacji projektowej 
oraz w oparciu o informacje przekazane przez In�yniera. Wyznaczone punkty na osi budowli 
nie powinny by� przesuni�te wi�cej ni� 3 cm w stosunku do projektowanych, a rz�dne 
punktów na osi nale�y wyznaczy� z dokładno�ci� do jednego cm w stosunku do rz�dnych 
okre�lonych w dokumentacji projektowej. 
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3.1.4 Wyznaczenie roboczych punktów wysoko�ciowych 
Punkty wysoko�ciowe (repery robocze) nale�y wykona� dla ka�dego punktu 
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by� wyposa�one w dodatkowe 
oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne i jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej. 
Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty stałe na stabilnych, istniej�cych budowlach. 
Rz�dne reperów roboczych nale�y okre�la� z tak� dokładno�ci�, aby �redni bł�d niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu do 
reperów pa�stwowych. 

3.1.5 Wyznaczenie poło�enia obiektów - tłoczni 
Dla ka�dej tłoczni nale�y wyznaczy� jej poło�enie w terenie poprzez: 
wytyczenie osi, 
wytyczenie punktów okre�laj�cych usytuowanie (kontur) obiektu. 

3.1.6 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowi�zany jest opracowa� i przedło�y� Inspektorowi nadzoru i 
Zamawiaj�cemu, wraz ze zgłoszeniem zako�czenia robót, dokumentacj� powykonawcz�
przedstawiaj�c� wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem 
lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi by� przygotowana 
zgodnie z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami prawa w Polsce. 

3.2 Roboty rozbiórkowe 

 Je�li roboty prowadzone b�d� w terenach zielonych, wówczas nale�y usun��
warstw� humusu z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
okre�lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez In�yniera. Warstwa humusu 
powinna by� zdj�ta z przeznaczeniem do pó�niejszego u�ycia przy rekultywacji, umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów po zako�czeniu robót 
kanalizacyjnych. 
Je�li roboty prowadzone s� w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) wówczas nale�y usun��
warstwy nawierzchni z obszaru robót, jedynie na szeroko�� wykopu. Nawierzchnie asfaltowe 
nale�y ci�� pił� i usuwa� zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie �rodowiska. 
Nawierzchnie z płyt chodnikowych, kostki betonowej lub bruku kamiennego oraz 
nawierzchnie wykonane przez mieszka�ców tzw. „Systemem gospodarczym” nale�y 
rozebra� na całej szeroko�ci i zabezpieczy� przed zniszczeniem. Kraw��niki i opaski nale�y 
zdemontowa� i składowa� w sposób pozwalaj�cy na ich ponowne wbudowanie po 
zako�czeniu robót konstrukcyjnych. Elementy nienadaj�ce si� do ponownego u�ycia nale�y 
wywie�� na składowisko zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Je�eli Zamawiaj�cy uzna, �e 
jakie� materiały b�d� mu potrzebne nale�y je przetransportowa� we wskazane miejsce. 
W przypadku konieczno�ci rozebrania elementów ogrodze� nale�y je zabezpieczy� w celu 
rekonstrukcji. 
Ilo�ci robót rozbiórkowych podane s� w Przedmiarze Robót. 
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3.3  Drogi monta�owe. 

Drogi monta�owe w terenie niezabudowanym nale�y wykona� z elementów 
prefabrykowanych o szeroko�ci 3,0 m na podsypce piaskowej.  
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4. Roboty ziemne 

4.1 Charakterystyka hydrogeologiczna podło�a gruntowego 

4.1.1 Poło�enie i morfologia 
Ukształtowanie terenu na ogół płaskie, mocno zurbanizowane deniwelacj� terenu na etapie 
poszczególnych okresów rozwoju miasta. 

4.1.2 Budowa geologiczna 
Podło�e zbudowane jest z osadów czwartorz�dowych. Osady czwartorz�dowe, powstałe w 
okresie plejstoce�skim w wyniku akumulacji polodowcowej. Zasadniczo formuj� je 
czwartorz�dowe gliny zwałowe zlodowacenia północno-polskiego oraz rzeczno- lodowcowe. 
Gliny zwałowe buduj� piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie piaszczystym i 
twardoplastycznym, zale�nym od gł�boko�ci zalegania wzgl�dem poziomu wody gruntowej. 

4.1.3 Warunki wodne 
Pod piaskami kształtuje si� strop glin zwałowych, zaklasyfikowanych do piasków gliniastych i 
glin piaszczystych. W niektórych otworach gliny wyst�puj� tu� pod warstw� humusu. 
Zawieraj� one liczne przewarstwienia piaszczyste. Grunty te w przypowierzchniowej cz��ci 
zalegaj� w stanie twardoplastycznym, a w kontakcie z wod� gruntow�, przechodz� w stan 
plastyczny.  

4.2 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca winien uzyska� wszystkie wymagane pozwolenia 
i wykona� czynno�ci przygotowawcze dla zapewnienia bezpiecze�stwa placu budowy (m.in. 
opracowa� i uzgodni� projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie 
drogowym). Wykonawca winien zweryfikowa� poło�enie uzbrojenia podziemnego oraz 
budowli, które mog� przeszkadza� w prowadzeniu lub by� nara�one na skutki wykonywania 
robót ziemnych. Odpowiednie przekopy kontrolne powinny zosta� wykonane. Całe 
uzbrojenie podziemne znajduj�ce si� w obr�bie wykopu powinno by� przeło�one lub 
odpowiednio zabezpieczone przed rozpocz�ciem robót ziemnych. Na terenach 
niezabudowanych wykopy poprzedzi� zgarni�ciem humusu. 
Teren budowy nale�y zabezpieczy� przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie 
oznakowa�. 

4.3 Roboty odwodnieniowe 

Na odcinkach przechodz�cych przez tereny podmokłe poziom wody gruntowej powinien by�
utrzymywany poni�ej projektowanego poziomu ruroci�gu do czasu zako�czenia zasypki. 
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Wykonawca winien zaprojektowa� metod� odwodnienia i termin rozpocz�cia pompowania 
bior�c pod uwag� gł�boko�� wykopów, rodzaju gruntu, efektywno�� i post�p robót.  
W celu ograniczenia zasi�gu leja depresyjnego nale�y wyznacza� krótkie odcinki robocze. 
Szczególnie niedopuszczalne jest obni�enie zwierciadła wód gruntowych do poziomu torfów. 
Woda z wykopów winna by� odprowadzana do istniej�cej kanalizacji sanitarnej lub 
istniej�cych rowów odwadniaj�cych po uzgodnieniu z wła�cicielem oraz odpowiednimi 
władzami. 
Projekt wykonawczy przewiduje dwie metody prowadzenia prac odwodnieniowych: za 
pomoc� igłofiltrów lub drena�u poziomego. Rozstaw igłofiltrów 1,0 – 1,5 m.  
Odwadnianie wykopów pod tłocznie i komory przewiertowe igłofiltrami zapuszczanymi wokół 
wykopu w ilo�ci ok. 20 szt. Igłofiltry zapuszczane min. 1,0 m poni�ej dna wykopu. 
Ze wzgl�du na zró�nicowan� budow� geologiczn� przedmiotowego terenu, na 
poszczególnych odcinkach mog� wst�pi� warunki inne od oczekiwanych i mo�e zaistnie�
konieczno�� dostosowania technologii robót do warunków rzeczywistych. 

4.4 Wykopy 

Metoda wykonywania robót (r�czna lub mechaniczna) powinna by� dostosowana do 
gł�boko�ci wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz sprz�tu, którym 
dysponuje Wykonawca. �ciany wykopu nale�y wykona� pionowe oraz zabezpieczy�
odpowiednimi szalunkami. Dla zabezpieczenia wykopów o gł�boko�ciach od 3,0 do 9,0 
nale�y u�ywa� odpowiednich specjalistycznych szalunków i �cianek szczelnych. Wykopy dla 
ruroci�gów oraz dla budowli winny by� zabezpieczane odpowiednio do wymaga� metod 
pracy. Wykopy pod komory startowe i ko�cowe wykonywa� w obudowie z wbijanych grodzic 
stalowych rozpartych ramami z kształtowników stalowych. Wykopy pod tłocznie wykonywa�
w obudowie z wbijanych grodzic stalowych do poziomu, z którego zapuszczane b�d� kr�gi 
Hepnera, rozpartych ramami z kształtowników stalowych. 
Dno wykopu nale�y wykona� do wymaganego poziomu bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. W wykopach gł�bszych ni� 1m nale�y zainstalowa� odpowiedni� liczb� drabin dla 
zapewnienia bezpiecznego zej�cia i wyj�cia. Ziemi� z wykopów przewidzian� do zasypki 
nale�y składowa� wzdłu� wykopów lub na tymczasowych składowiskach. 
Przy zbli�eniach wykopów do drzew na odległo�� mniejsz� od 2,0 m wykopy wykonywa�
r�cznie w sposób zabezpieczaj�cy korzenie przed uszkodzeniem.  
Przy zbli�eniach do istniej�cego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, wykopy wykona�
r�cznie pod nadzorem wła�ciciela uzbrojenia. 

4.5 Zasypka 

Wykop nale�y zasypa� tak szybko jak to tylko mo�liwe po zainstalowaniu ruroci�gu. 
Zag�szczanie r�czne nale�y zastosowa� wokół i do wysoko�ci 30 cm ponad rur�. Do 
obsypki nale�y u�y� wył�cznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Mo�na 
zastosowa� grunt rodzimy piaszczysty.  
Pozostał� cz��� wykopu nale�y zasypa� do poziomu otaczaj�cego terenu warstwami 
o grubo�ci 20-30 cm z zag�szczeniem ka�dej warstwy. Na terenie pasów drogowych 
zasypk� wykona� piaskiem 
Ka�d� warstw� zasypki zag�szcza� do uzyskania nast�puj�cego stopnia zag�szczenia wg 
Proctora: 
na poziomie koryt drogowych 1,02 
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na poziomie koryt chodników i na poboczach 0,97 
na pozostałym terenie 0,92-0,97, (w zale�no�ci od wymaga� projektowych) 
Odpowiednie testy zag�szczania nale�y wykona� dla weryfikacji oraz potwierdzenia jako�ci 
tej operacji. Wierzchnia warstwa ziemi – humus winna zosta� odtworzona w oryginalnej 
grubo�ci. Po zako�czeniu zasypki nale�y przywróci� teren do stanu sprzed rozpocz�ciem 
robót.  
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5. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

5.1 Ruroci�gi sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej 

Przewiduje si� wykonanie ruroci�gów grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej układanej 
w otwartych wykopach z rur PVC DN400, DN250, DN200.  
Ruroci�gi grawitacyjne, nale�y wykona� z PCW lite o klasie SN8, PE w klasie SDR17 min z 
PE 100, 

Na przej�ciach pod przeszkodami (drogi powiatowe, cieki) i na zbli�eniach do istniej�cych 
budowli zaprojektowano odcinki kanałów w stalowych rurach ochronnych, wykonywanych 
metod� przewiertu sterowanego lub przekopem. 

Sposób monta�u przewodów powinien zapewnia� utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacj� techniczn�. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu mo�e odbywa� si� dopiero po 
przygotowaniu podło�a.  
Dla kanału sanitarnego budowanego w gruncie suchym, o podło�u niepiaszczystym, nale�y 
wykona� podsypk� z piasku zwykłego bez gród i kamieni o grubo�ci 20 cm. Podsypk� nale�y 
ubi� ubijakami r�cznymi.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu nale�y sprawdzi� ich stan techniczny - nie mog� mie�
uszkodze� oraz zabezpieczy� je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamkni�� w postaci za�lepek, korków itp. 
Zasypanie kanału w wykopie wykona� do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury. Kanały 
rurowe nale�y obsypa� piaskiem do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch rury z wył�czeniem 
odcinków na zł�czkach. W miejscach poł�cze�, po próbie ci�nienia wykona� warstw�
ochronn� z piasku sypkiego drobno i �rednioziarnistego bez grud i kamieni.  
Zasypywanie kanału nale�y rozpocz�� od równomiernego obsypania rur z boków, 
z dokładnym ubiciem piasku warstwami grubo�ci 10÷ 20 cm, drewnianymi ubijakami 
o ró�nym kształcie i ci��arze 2,5 ÷ 3,5 kg, ze szczególn� ostro�no�ci� w strefach poł�cze�. 
Przed przyst�pieniem do zasypu nale�y dokona� kontroli wska�nika zag�szczenia zasypki 
przez uprawnion� jednostk� słu�b geotechnicznych. 
Do zasypu nale�y u�ywa� gruntów sypkich, mało spoistych nie zawieraj�cych kamieni, oraz 
torfu i pozostało�ci materiałów budowlanych. Ubijanie mechaniczne na całej szeroko�ci 
strefy kanałowej prowadzi� sprz�tem lekkim. 

5.2 Kolektory boczne - przykanaliki 

Przykanaliki zaprojektowano w postaci si�gaczy na odcinkach od kolektora do podł�czenia 
posesji. Przewidziano wykonanie przykanalików DN200 z rur PCW lite o klasie SN8, PE w 
klasie SDR17 min z PE 100.  
Na przył�czach powy�ej 80cm od spocznika studni nale�y wykona� Kaskady,  

Zaprojektowano nast�puj�ce rodzaje podł�cze� przykanalików do kanału: 
  - poprzez studni� poł�czeniow� w �lizg lub kaskad�. 
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- poprzez trójnik sko�ny lub prosty 

5.3 Studzienki na kolektorach i przykanalikach 

5.3.1. Studzienki �elbetowe: 

Na ko�cówkach i poł�czeniach kanałów PVC zaprojektowano studzienki kanalizacyjne 
�elbetowe D1000 z włazami �eliwnymi DN 600 klasy D w pasach drogowych. Studzienki 
nale�y wykona� jako prefabrykowane, ł�czone na uszczelki gumowe. 
Studnie wykonane winny by� z betonu oraz posiada� wyprofilowan� kinet�. 
Przy ró�nicy pomi�dzy rz�dnymi dna kanałów dopływowego i odpływowego wi�cej ni� 80 cm 
w studzience przewidziano monta� kaskad zewn�trznych z kształtek PVC DN 160 mm.  
Studnie winny by� wykonane jako prefabrykowane �elbetowe o poł�czeniach kr�gów na 
uszczelki gumowe. Studzienki winny by� dostosowane do wysokiego poziomu wód 
gruntowych.  
Włazy �eliwne Dn = 60 cm klasy D (w drogach publicznych) wg PN-EN 124:2000. Wokół 
włazów studzienek zlokalizowanych w drogach, ulicach, placach, drogach nieutwardzonych i 
wjazdach ziemnych, dookoła włazu wykona� obrukowanie na zaprawie cementowej lub 
zastosowa� pier�cienie odci��aj�ce. 
Pokrywy na studzienkach usytuowanych w jezdniach nale�y przewidzie� jako przykr�cane. 
W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, właz nale�y wynie�� min. 10 cm 
ponad teren.  
Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym nale�y bezwzgl�dnie utrzymywa�
obni�ony poziom wód gruntowych do momentu pełnego obsypania studni gruntem wraz 
z odcinkami kró�ców przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopów bez 
obni�ania zwierciadła. wód gruntowych ruroci�g nale�y wypełni� wod�. 
Monta� studzienek nale�y przeprowadza� zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano monta�owych i PN-B-10729. 

5.3.2. Studzienki z tworzyw sztucznych: 

W pasach drogowych, wjazdach o nawierzchniach nieutwardzonych nawierzchni� przy 
włazach umocni� tłuczniem kamiennym (15 cm grubo�ci, powierzchnia ok. 0,75 m2/właz).  
Na zako�czeniu kolektorów bocznych (przykanalików) przewidziano studzienki z tworzyw 
sztucznych. - DN425 z teleskopem wykonanym z rury PE DN400,  

Studzienki zaprojektowane zostały jako nieprzełazowe. Poł�czenie rur ze studzienk� jest 
analogiczne do poł�czenia rur kielichowych. Poł�czenie poszczególnych elementów zgodnie 
z zaleceniami producenta studzienek. 
Pod dno studzienek nale�y wykona� podło�e z piasku o grubo�ci 20 cm, a w gruncie 
nawodnionym ze �wiru wraz z drena�em.  
Po ustawieniu studzienki i poł�czeniu elementów oraz podł�czeniu rur, nale�y wykop 
zasypa� warstwami grubo�ci 20 cm piaskiem z zag�szczeniem. Przy zasypywaniu nale�y 
zwróci� uwag�, aby wypełnienie wokół górnej cz��ci studzienki było równomierne. Materiał 
wypełniaj�cy powinien by� bardzo dobrze zag�szczony, aby umo�liwi� przenoszenie 
zakładanych obci��e� ruchu drogowego. 
Właz studzienki nale�y zamontowa� na płycie �elbetowej nakrywowej i odci��aj�cej lub 
nadstawce albo pier�cieniu teleskopowym. 
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5.4 Odbiór robót 

Warunkiem odbioru przez U�ytkownika wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest sprawdzenie 
jej szczelno�ci. 
Szczelno�� wykonanych kolektorów kanalizacji sanitarnej nale�y sprawdzi� przez wykonanie 
prób na eksfiltracj� z przewodu do gruntu. Próby na inflitracj� wody z gruntu do przewodu 
wykonuje si� w przypadku wyst�powania wody gruntowej. 
Wymaga si� powykonawczej inspekcji kanałów wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
(kamerowanie).  
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6. Skrzy�owanie ci�gów kanalizacyjnych z drogami 
i przeszkodami naturalnymi oraz kolizje z infrastruktur�
miejsk�

6.1 Skrzy�owania ruroci�gów z drogami. 

Przej�cia pod drogami nale�y wykona� w stalowych rurach ochronnych lub wzmocnion� rur�
PE TS metod� przewiertu.  

6.2 Skrzy�owania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

W miejscach skrzy�owa� projektowanej kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi 
i telekomunikacyjnymi nale�y zabezpieczy� typowymi przepustami ochronnymi dwudzielnymi 
z PE. Długo�� osłon ~0,5 m poza kraw�dzie wykopu. 
Prace w bezpo�redniej blisko�ci w/w uzbrojenia nale�y wykona� pod nadzorem U�ytkownika 
tego uzbrojenia. 

6.3 Przewierty sterowane w rurach ochronnych 

Przewierty nale�y wykonywa� z komory startowej do ko�cowej. Rury ochronne wykonywa� z 
rur stalowych bez szwu walcowanych na gor�co ogólnego zastosowania, zgodnie z PN-
80/H-74219. 
Do podparcia rur roboczych w rurach ochronnych stosowa� płozy z tworzyw sztucznych 
o wymaganym dopuszczalnym obci��eniu. Ko�cówki rur ochronnych uszczelni� manszetami 
gumowymi. Manszety zaciska� na rurach roboczych i ochronnych za pomoc� opasek 
stalowych �limakowych z materiałów odpornych na korozj�. Stalowe rury ochronne, 
oczyszczone do kl. III zabezpieczy� wewn�trz powłok� asfaltow�. Powierzchnie zewn�trzne 
rur zabezpieczy� powłok� bitumiczn� z przekładk� z włókniny. 

7.  Roboty rozbiórkowe 

Przed przyst�pieniem do demonta�u nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem, materiały i 
elementy znajduj�ce si� w miejscach wykonywanych robót. 
Roboty rozbiórkowe nale�y przeprowadzi� w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu 
elementy i materiały pozostaj�ce oraz nadaj�ce si� do ponownego monta�u. Materiały 
pochodz�ce z rozbiórek winne zosta� przekazane do utylizacji. 
Zasady wykonywania robót 
Przed przyst�pieniem do tych robót nale�y przeprowadzi� dokładne rozeznanie budynku i 
otaczaj�cego terenu. Przed przyst�pieniem do robót nale�y wykona� wszystkie niezb�dne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych 
narz�dzi i sprz�tu oraz wykonanie odpowiednich urz�dze� do usuwania z budynku 
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materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by�
dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. 
Przy pracach rozbiórkowych maj� zastosowanie ogólnie obowi�zuj�ce przepisy 
bezpiecze�stwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia 
bezpiecze�stwa robót rozbiórkowych wszystkie przej�cia, pomosty i inne niebezpieczne 
miejsca powinno si� zabezpieczy� odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty 
zaopatrzy� w listwy obrze�ne. 
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno si� zaopatrzy� w odzie�
robocz�, hełmy, okulary i r�kawice, a wszystkie narz�dzia u�ywane przy rozbiórce stale 
utrzymywa� w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nale�y stosowa� zsypy (rynny). Gruz nie 
mo�e by� gromadzony na rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przej�cia i przejazdy 
znajduj�ce si� w zasi�gu robót rozbiórkowych powinno si� zabezpieczy� lub wytyczy� drogi. 
Wszystkich robotników pracuj�cych na wysoko�ci powy�ej 4 m nale�y zabezpieczy� pasami 
ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 
Przed przyst�pieniem do prac renowacyjnych nale�y zabezpieczy� wszystkie okna i drzwi 
poprzez oklejenie ich foli� budowlan�. 
Rusztowania 
Rusztowania rurowe mocowane do �cian elewacyjnych. Rusztowania zabezpieczy� siatk�
zabezpieczaj�c�. Typ oraz sposób mocowania nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru. Na 

8. Wykonanie pionowej izolacji fundamentów 

8.1 Wymagania dotycz�ce wykonania robót budowlanych 

Przygotowanie miejsca pracy Nale�y rozebra� istniej�ce nawierzchnie i wykona� wykop 
wokół budynku w odległo�ci umo�liwiaj�cej bezpieczn� izolacj� pionow� fundamentów. 
Nast�pnie nale�y umy� �ciany wod� pod ci�nieniem i je osuszy� i wyczy�ci� szczotkami. 
Wszelkie nierówno�ci powierzchni fundamentów nale�y wyrówna� tynkiem cementowym na 
ostro. 

8.2 Wykonanie izolacji 

Izolacj� bitumiczn� bezszwow� nale�y nanie�� na �ciany elewacji na gr. 4mm w stanie 
suchym (4,4mm w stanie surowym) po uprzednim zagruntowaniu podło�a mas� bitumiczn�. 
Do izolacji przyklei� płyty styropianowe za pomoc� kleju bitumicznego. Cało�� zabezpieczy�
membran� kubełkow�. Izolacj� nale�y zagł�bi� poni�ej opaski budynku a� do ławy 
fundamentowej. W strefie cokołowej na 30 cm poni�ej poziomu terenu i 30cm powy�ej 
poziomu terenu wykona� izolacje mineraln�. 
Izolacj� bitumiczn� nale�y nanosi� za pomoc� szczotki lub p�dzla na wst�pnie 
zagruntowane podło�e. Prace nale�y wykonywa� na suchym podło�u, optymalna 
temperatura stosowania od +5°C do +25°C. Nie stosowa� w czasie opadów 
atmosferycznych czy tez mgły. 
Produkt nale�y nanosi� cienkimi warstwami zgodnie z kartami technicznymi producenta. 
Ka�da nast�pna warstw� mo�na nanosi� na poprzednia po jej całkowitym wyschni�ciu. 
Naniesienie zbyt grubych warstw mo�e skutkowa� �ciekaniem masy po pionowych 
powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia powierzchni mog� tworzy� sie 
p�cherze. 
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Po zako�czeniu robót izolacyjnych nale�y zasypa� wykopy i odtworzy� nawierzchni�
zgodnie ze stanem projektowanym. 

8.3 Kontrola jako�ci robót 

Sprawdzeniu jako�ci robót izolacyjnych podlegaj� wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 
Ze wzgl�du na techniczne znaczenie izolacji, zanikaj�cy charakter robót oraz 
dokumentacyjna form� protokołu konieczny jest stały i bezpo�redni nadzór nad robotami 
personelu technicznego budowy oraz In�yniera. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu nale�y dokona� kontroli zwracaj�c 
szczególna uwag� na: 
- sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzaj�cych zgodno�� zu�ytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejsz�
Specyfikacj�
- sprawdzenie nierówno�ci powierzchni podkładu 
- sprawdzenie poprawno�ci układania warstw, ka�da warstwa izolacji powinna stanowi�
jednolit� czyst� powlok� przylegaj�c� do powierzchni podkładu lub uprzednio uło�onej 
warstwy, 
- kontrole ilo�ci ułomnych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubo�ci izolacji. 

8.4 Odbiór robót 

Odbiory nale�y przeprowadzi� dla ka�dej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporz�dza 
si� jeden protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. Podstawa do odbioru 
robót izolacyjnych s�: 
badania obejmuj�ce: 
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacja techniczna; 
- sprawdzenie materiałów; 
- sprawdzenie podło�a pod izolacje; 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót; 
- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonanych robót. 

9. Odtworzenie nawierzchni okalaj�cej �ciany budynku 

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje uło�enie warstwy z chodnikowych płyt betonowych 
obrze�em 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej. 
Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin obejmuj�: 
1. wykonanie podbudowy; 
2. wykonanie obramowania nawierzchni z kraw��ników; 
3. przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej; 
4. uło�enie płyt chodnikowych; 
5. wypełnienie szczelin; 
6. piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Obramowanie nawierzchni 
Obrze�a zaleca si� ustawia� przed przyst�pieniem do układania nawierzchni. 
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Podsypka 
Grubo�� podsypki powinna wynosi� po zag�szczeniu 20 cm. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� - 1 cm. 
Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie roz�ciela si�
na uprzednio zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu: 
a) współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
b) wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami 
podsypka rozsypywała si�. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna 
by� wyprofilowana i zag�szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r�cznymi) lub 
zag�szczarkami wibracyjnymi. 
Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki. 
Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e wyprzedza� układanie nawierzchni o około 5 
m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zapraw� musi by� zako�czone przed 
rozpocz�ciem wi�zania cementu w podsypce. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 
zakryciu podlegaj�: 
- przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, 
- wykonanie nawierzchni. 

10. Obróbki blacharskie 

10.1 Materiały 

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów posiadaj�cych 
odpowiednie Aprobaty Techniczne. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. rdzenia min. 0,55mm 

10.2 Wykonanie robót 

Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej powinny by� dostosowane 
do rodzaju pokrycia i wielko�ci pochylenia. 
Stosuj�c systemowe rozwi�zania wykonuj�c monta� nale�y �ci�le stosowa� si� do 
wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta. 
Poł�czenie obróbek blacharskich z obrabianymi elementami uszczelni� mas� bitumiczn�
oraz zabezpieczy� płyt� OSB. Nowe obróbki wykona� zgodnie z zaleceniami i wymogami 
zawartymi w normie PN-61/B-10245. Odbiór robót wykona� zgodnie z punktem 6 w/w normy. 
Wszystkie obróbki winny wystawa� na min. 4 cm poza obrys chronionego elementu 
konstrukcyjnego. 
Obróbki zako�czy� kapinosem. 
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10.3 Kontrola jako�ci 

Badania ko�cowe nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu robót po deszczu lub próbie 
wodnej. 
Jednostki obmiaru 
Jednostk� obmiaru jest: 
(m2, mb) obróbki blacharskiej. 
Odbiór robót 
Odbioru dokonuje na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacj� Techniczn� i 
przedmiarem robót. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami inwestora, je�eli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

11. Roboty tynkarskie - tynkowanie elewacji. 

Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci wyrobów budowlanych 
Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, oraz wod� z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy, a w szczególno�ci: 
– nie zawiera� domieszek organicznych, 
– mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
�rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
�rednioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o 
prze�wicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
I. Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej. 
II. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
III. Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 
wcze�nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
IV. Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
V. Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem 
�u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura 
otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 
VI. Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy�
jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. 
Skład obj�to�ciowy zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 
Wymagania dotycz�ce �rodków transportu 
Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat�
stateczno�ci. 
Wymagania dotycz�ce wykonania robót budowlanych 
Ogólne zasady wykonywania tynków 
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a) Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 
b) Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu 
doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. 
W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich �rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-monta�owych w okresie obni�onych temperatur”. 
c) Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i 
twardnienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 
Przygotowanie podło�y 
Podło�e musi by� trwałe, czyste, suche i no�ne jak równie� bez zgorzelin, wykwitów i 
�rodków antyadhezyjnych, wolne od przemro�e�. 
Usun�� zapraw� ze spoin na gł�boko�� ok. 1 – 2 cm. Za pomoc� stalowej szczotki lub 
piaskowania starannie usun�� z powierzchni muru lu�ne cz�stki, zanieczyszczenia, kurz, 
materiały bitumiczne i inne, zmniejszaj�ce przyczepno�� elementy. W razie potrzeby 
wymieni� uszkodzone cegły. Silnie chłonne podło�a nale�y zwil�y�. Zarysowanie muru 
przezbroi� klamrami stalowymi. 
Po usuni�ciu powłok i niespójnych tynków, podło�e zagruntowa� wodnym roztworem szkła 
potasowego. 
Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 
Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie nara�onych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach nara�onych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewn�trznych o stosunku 1:1:2. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i 
konsystencj�. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbiór podło�a 
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 
tynkowych. 
Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z opisanymi powy�ej wymaganiami. Je�eli 
odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i 
zmy� wod�. 
Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne 
powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od 
linii prostej – nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
– pionowego – nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie wi�ksze ni� 3 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej 
powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�ciany, belki itp.). 
Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp., 
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– trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a. 

12. Roboty malarskie 

Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci wyrobów budowlanych 
Farby budowlane 
Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub 
�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne nawierzchniowe paroprzepuszczalne do 
stosowania wewn�trznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich 
dopuszczenia. 
Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mo�na stosowa� do malowania 
powierzchni z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz metalowych (szczególnie stali i 
�elaza). 
Na elewacji stosowa� farby silikonowe paroprzepuszczalne. 
Farby �rodki antykorozyjne 
Jednoskładnikowe farby schn�ce na powietrzu, przeznaczone do antykorozyjnego 
zabezpieczenia wyrobów stalowych. 
�rodki gruntuj�ce 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub nowych tynków zwykłych mo�na nie gruntowa�, o ile 
�wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon�
wod� w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie 
powłoki malarskiej, 
– na podło�ach nieno�nych mo�na zastosowa� specjalne �rodki gruntuj�ce wzmacniaj�ce 
podło�e uzale�nione od stosowanych wła�ciwych powłok malarskich i stanu podło�a. 
Wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn 
Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli, wałków lub innego sprz�tu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wymagania dotycz�ce �rodków transportu 
Farby powinny by� pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b�bny lekkie lub wiaderka 
sto�kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Farby nale�y transportowa� zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi�zuj�cymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
Wymagania dotycz�ce wykonania robót budowlanych 
Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zako�czeniu malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie mo�e spa�� poni�ej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
– całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze�
sanitarnych), 
– całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym uło�eniu posadzek, 
– usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podło�y 
Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw� tynkarsk� lub specjalnymi masami szpachlowymi. 
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Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw�
tynkarsk� lub specjalnymi masami szpachlowymi. 
Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego 
samego rodzaju z jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3–
5 lub na podło�a nieno�ne �rodki gruntuj�ce wzmacniaj�ce ich no�no��. 
Wykonywanie powłok malarskich (farby emulsyjne) 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych i 
dezynfekuj�cych. 
Powłoki powinny dawa� aksamitny lub matowy wygl�d powierzchni. 
Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodze�, smug, plam i �ladów p�dzla. 
Wykonywanie powłok malarskich (farby, emalie, lakiery olejne i syntetyczne) 
Powłoki z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie� barw�
jednolit� zgodn� ze wzorcem, bez �ladów p�dzla, smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, 
p�cherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza si� chropowato�� powłoki odpowiadaj�c�
rodzajowi faktury pokrywanego podło�a lub podkładu; powłoka powinna bez prze�witów 
pokrywa� podło�e lub podkład, które nie powinny by� dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. 
Dopuszcza si� nieznaczne miejscowe prze�wity wył�cznie przy powłokach 
jednowarstwowych. 
Powłoki powinny mie� jednolity połysk, a powłoki matowe powinny by� jednolicie matowe lub 
półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza si� nieznaczne zmatowienia 
oraz ró�nice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki 
powinna by� wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby 
rdzochronnej, a nast�pne z farb nawierzchniowych. Wszystkie powłoki z farb 
nawierzchniowych powinny wytrzymywa� prób� na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie 
wod� z mydłem, przyczepno�� i wsi�kliwo��. 
Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania b�dzie obejmowa�: 
– sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
– sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 
– sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 
– sprawdzenie czysto�ci, 
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie b�dzie wykonane przez ogl�dziny 
zewn�trzne. 
Sprawdzenie wsi�kliwo�ci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie 
wcze�niej ni� po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach b�d� przeprowadzone po zako�czeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 
Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5°C przy wilgotno�ci 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania b�d� obejmowa�: 
– sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 
– sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem. 
Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostan� za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada� da wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki 
cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Odbiór podło�a 
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Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podło�e, posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn� do robót tynkowych lub odpowiedni�
szpachlówk�. Podło�e powinno by� przygotowane. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po 
dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed gruntowaniem oczy�ci�. 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu 
równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem 
producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, 
widocznych okiem �ladów p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do 
powłok o dobrej jako�ci wykonania. 
Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 
narz�dziem powłoki od podło�a. 
Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 

13. Odbudowa nawierzchni dróg i chodników 

13.1 Stan istniej�cy 

drogi o nawierzchni bitumicznej: 

- droga gminna ul. Pozna�ska (odtworzenie w technologii drogi o nawierzchni 
bitumicznej), 

- droga gminna ul. Szkolna (odtworzenie w technologii drogi o nawierzchni 
bitumicznej), 

drogi o nawierzchni kamiennej, �u�lowej, brukowej, �wirowej i gruntowej: 
- pozostałe drogi i place przez które przechodzi sie� kanalizacji sanitarnej. 

13.2 Odtworzenie nawierzchni 

Zniszczone nawierzchnie dróg po zako�czeniu robót nale�y odtworzy�.  
Całkowite odtworzenie nawierzchni drogi asfaltowej wyst�pi we wszystkich drogach gdzie 
naruszona zostanie ich konstrukcja.  
Skarpy rowów przydro�nych oraz wykopów i nasypów drogowych nale�y odbudowa� na 
całej ich szeroko�ci i długo�ci prowadzonych robót. 
Pobocza nale�y zag��ci� do wska�nika zag�szczenia Is=0,98 i wyprofilowa� ze spadkiem 
6% w kierunku drogi. 
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Przed przyst�pieniem do robót w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych Wykonawca 
winien wyst�pi� z wnioskiem o zaj�cie pasa drogowego do administratora drogi. 

13.2.1 Odtworzenie nawierzchni: 

13.2.1.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa 
wi���ca na podbudowie z kruszywa łamanego składa si� z: 

� Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

� Warstwy ods�czaj�ce wykonane i zag�szczane mechanicznie o gr.15cm, 
� Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. 
� Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm. 
� Nawierzchnie wyrównuj�ca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 

o grubo�ci 4 cm (warstwa wi���ca), 
�  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa �cieralna gr. 5,0 

cm 

13.2.1.2  Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

� Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

� Warstwy ods�czaj�ce wykonane i zag�szczane mechanicznie o gr.15cm, 
� Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm. 
� Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm. 

13.2.1.3 Nawierzchnia betonowa: 

� Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

� Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. 
� Nawierzchnia betonowa w jezdni - warstwa górna grubo�ci do 15 cm 

13.2.1.4 Nawierzchnia (chodniki) z kostki betonowej na podsypce 
piaskowej wraz z obrze�ami:  

� Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

� Grunt stabilizowany cementem gr.10 cm piel�gnowane piaskiem i wod� RM 5 
MPa, 

� Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, 

� Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zapraw� cementow�, 

13.2.1.5 Nawierzchnia (drogi i zjazdy) z kostki betonowej na 
podbudowie betonowej z wypełnieniem spoin zapraw� betonow�, 

� Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

� Podbudowy betonowe gr.15 cm piel�gnowane piaskiem i wod� RM 6-9 MPa, 
� Nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej , spoiny wypełnione zapraw� cementow�, 
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� Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 

13.2.1.6 Profilowanie i zag�szczenie istniej�cych dróg 
nieutwardzonych po wykonaniu kanalizacji 

� Profilowanie i zag�szczanie istniej�cych dróg nieutwardzonych po wykonaniu 
kanalizacji, 

� Naprawy dróg gruntowych - profilowanie, 
� Naprawy dróg gruntowych - zag�szczanie, 
� Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem 

miejscowym. 

13.2.1.7 Chodnik z płyt betonowych na podsypce piaskowej wraz z 
obrze�ami, 

� Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

� Grunt stabilizowany cementem gr.10 cm piel�gnowane piaskiem i wod� RM 5 
MPa, 

� Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapraw� cementow�. 

13.2.1.8 Konstrukcja odtworzeniowa drogi o nawierzchni �wirowej:
  

� Profilowanie i zag�szczanie podło�a wykonywane r�cznie w gruncie kat. II-IV 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

� Warstwy ods�czaj�ce wykonane i zag�szczane mechanicznie o gr.15cm, 

13.2.1.9 Drogi wykonane przez mieszka�ców tzn. systemem 
gospodarczych przeło�y� na całej długo�ci i szeroko�ci 
prowadzonych robót; 

13.2.1.10 Uszkodzone elementy (trylinka, kostka betonowa, płyty 
betonowe kraw��niki) wymieni� na nowe; 

13.2.1.11 szczegółowe warunki uzgadnia� z zarz�dcami lub 
wła�cicielami dróg przed wej�ciem w teren. 

13.2.2 Odtworzenie obszarów zielonych (ł�ki, nieu�ytki) 
obejmuje: 

- roz�cielenie humusu 
- zasianie mieszanki traw 
- zakup i posadzenie wraz z piel�gnacj� �wierków szlachetnych o wysoko�ci 1m. 

(�wierk srebrny) 

13.2.3 W ramach odtworzenia nale�y równie� naprawi�: 

- znaki drogowe (pionowe i poziome) 
- płoty 
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- betonowe słupki 
Do prac odtworzeniowych nale�y wykorzysta� wszystkie nie zniszczone 

elementy zabezpieczone w czasie prac rozbiórkowych oraz nowe według potrzeb. 
Koszty nale�y uj�� w cenie za wykonanie robót. 
Komory przewiertowe nale�y przewidzie� poza pasem drogowym 
Realizacj� kanalizacji i robót drogowych nale�y prowadzi� zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. 


