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1. WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania sieci zewnętrznych kanalizacji 

deszczowej dla budynku biurowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, obejmujący w 

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych, oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w 

cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji, oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

Specyfikację (ST) należy rozpatrywać łącznie z projektem, rysunkami, przedmiarami i innymi dokumentami 

opisującymi inwestycję co stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych, ziemnych, 

budowlanych, instalacyjnych i technologicznych związanych z realizacją robót w zakresie sieci zewnętrznych 

kanalizacji deszczowej oraz demontażu istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej, określonych w Projekcie 

Wykonawczym i Przedmiarach Robót dla rozbudowy i przebudowy budynku biurowego RARR w Rzeszowie. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót. Odpowiada za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z dokumentacją kontraktową i projektową, SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi,  

a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami, sztuką 

budowlaną, w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Roboty nie ujęte w dokumentacji,  

a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione  

w wycenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora, lub Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie 

odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości robót, materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją 

techniczną na etapie przetargu.  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 

warunkach umowy  
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1.4.2. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

02 września 2004r. wraz z późniejszymi zmianami. 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 

Techniczną a jeśli nie zostały w nich określone mają być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a instalacje rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą być 

każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

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

umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

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

środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego działania. 
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1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników, oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

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

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

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

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

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

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał  

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, 

wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru Robót, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy sieci zewnętrznych kanalizacyjnych muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady 

określone w załącznikach do tych dokumentów.  

Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu 

Higieny. 

2.2. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIONYCH W PUBLIKOWANYCH KATALOGACH. 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, 

ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych 

katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane. 

2.3. WYMAGANIA DO MATERIAŁÓW NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W KATALOGACH. 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania  

w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. Normy 

zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
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3. SPRZĘT. 

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

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i propozycji organizacji 

robót, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

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

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

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

projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 

konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. OPIS ROBÓT. 

Zakres projektu obejmuje: 

– sieć zewnętrzną kanalizacji deszczowej. 

Szczegółowy opis robót ujęto w Opisie Technicznym Projektu Wykonawczego sieci zewnętrznych kanalizacji 

deszczowej zlokalizowanych na terenie budynku biurowego RARR przy ul. Szopena w Rzeszowie. 

5.2. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 

Sanitarnych, oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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5.3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY. 

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 

wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi 

świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów 

indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować 

zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one 

równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 

odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Głównego Projektanta. 

b) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty  

z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek 

dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla 

wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub 

może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

c) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

d) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót  

i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie  

i dowóz. 

e) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby  

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 

publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

f) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do 

Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, 

dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, 

urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować 

uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia 

jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje  

i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

g) Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do 

czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy  

w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych  

w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej 

korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny 

koszt bez wezwania. 

i) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko 

pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy 

sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 
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j) Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

k) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi  

w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do 

całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między 

Wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, 

wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót 

akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót  

i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

l) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz przekazanie 

dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 

m) Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych będących 

nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzącego z rozbiórki – uzyskanych własnym staraniem i na swój 

koszt. 

5.4. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT. 

a) Roboty budowlane winny być wykonywane według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 

Sanitarnych, oraz Polskich Norm, oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, 

stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

b) Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

c) Roboty ziemne wykonane zostaną z zastosowaniem ręcznych i mechanicznych środków transportu 

poziomego. 

d) Ustalenie miejsca i odległości wywozu materiałów z rozbiórki oraz gruntu z wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy (Oferenta). 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem sieci zewnętrznych kanalizacyjnych.  

 Przyłącza kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

– bezpieczeństwa konstrukcji; 

– bezpieczeństwa pożarowego; 

– bezpieczeństwa użytkowania; 

– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony środowiska; 

– oszczędności energii. 

 Przyłącza kanalizacji powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.  

Wykonywanie robót sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej dotyczy: 

– demontażu istniejącej kanalizacji deszczowej; 

– prowadzenia rurociągów; 

– montażu studzienek kanalizacyjnych;  

– łączenia rur i kształtek; 
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6. OBMIAR ROBÓT. 

a) Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego 

(częściowo mogą być szacunkowe) i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego. 

b) Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 

c) Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z umową. 

d) Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 

opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

e) Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki 

obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru  

i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

a) Wykonawca (Kierownik Robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w Dzienniku Budowy; 

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty 

dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy. 

b) Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

c) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

– jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

– jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

– jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

– jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

d) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 

też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad, 

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

f) Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego  

w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

g) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -  

aż do czasu usunięcia tych wad. 
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7.1. BADANIA ODBIOROWE. 

Wykonać następujące badania odbiorowe: 

Instalacja kanalizacji deszczowej: 

– Sprawdzenie szczelności przewodu. 

– Sprawdzenie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. 

– Zbadanie zabezpieczeń przewodów przed przemieszczaniem. 

– Sprawdzenie prawidłowości montażu i szczelności studzienki kanalizacyjnej. 

– Sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem technicznym. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 

8. WARUNKI FINANSOWE. 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, 

a wyłonionym w trakcie przetargu wykonawcą. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

a) Akty prawne i rozporządzenia: 

– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 120100 

poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 

poz.1439) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych  

i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zamianami Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,  

Nr 33/03 poz. 270) 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 

679, Nr 8102 poz. 71) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728) 
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– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 poz.1138 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U nr 121 poz.1139 

– Ustawa Kodeks Cywilny 

– Ustawa o zamówieniach publicznych 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w sprawie określenia 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 

produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego 

b) Polskie Normy: 

– PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

– PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

– PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

– PN-EN 476:2001 wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

– PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

– Warunki techniczne wykonania. 

– PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

– PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

– PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. 

– Wymagania techniczne - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

Rzeszów , luty 2011 r. 




