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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO 
TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) – II ETAP – Budowa wodociągu ciśnieniowego 
tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz  
z przepompowniami ścieków w miejscowości Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście 
Rzeszowie 
 
 
 
 
Lokalizacja ogólna: 
 
  Rzeczpospolita Polska 
  Województwo Podkarpackie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizacja szczegółowa: 
 
  Powiat Rzeszowski Gmina Trzebownisko miejscowość Jasionka 
  Gmina Miasto Rzeszów 
 
 
Lokalizacja na działkach: 
obręb 216 Staromieście – miasto Rzeszów; 
działki nr: 638/2, 628/3, 628/4 610/2, 611/1, 640/2, 641/6, 612, 599/4, 579/3, 572/1, 571/8, 550/1, 
551/3, 543/2, 536/1, 537/1, 530/2, 529/2, 525/2, 524/2, 517/2, 517/4, 519/1, 518, 514/2, 514/3, 
514/1, 513/1, 513/2, 497/1, 496/1, 495/1, 487/1, 486/1, 484/1, 479/1, 478/2, 432/4, 431, 409, 408, 
407, 406, 254,  
Zaczernie gmina Trzebownisko; 
działki nr: 2814, 2769, 2768/22, 2768/19, 2768/7, 2767, 2766, 2350, 2351, 2112/16, 2112/1, 
2106/1, 2359, 1921, 1635/2, 952, 932/4, 932/2, 932/1, 1/8, 1/7 
Trzebownisko; 
działki nr: 1588/174, 1369, 1513/1  
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1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
 
ZAMAWIAJĄCY 
 

1) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
           35-959 Rzeszów ul. Szopena 51 
 
 
PODMIOTY FINANSUJĄCE INWESTYCJĘ: 

1)   Projekt pod nazwą Rozbudowa Podkarpackiego parku Naukowo-Technologicznego (PPNT)  - II 
etap jest finansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego i  budŜetu państwa w 
ramach Programu Operacyjnego  Rozwój Polski Wschodniej  2007-2013  Oś Priorytetowa 1 
Nowoczesna Gospodarka Działanie I..3 Wspieranie Innowacji 

 
W imieniu w/w do działania w zakresie całego procesu inwestycyjnego objętego zamówieniem 
upowaŜniona jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
w Rzeszowie ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

 

ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO: 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa  
 35-064 Rzeszów ul. Bardowskiego 2  

 Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego 
 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 
 

PROJEKTANT 
 

    RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  
      W RZESZOWIE         
      RZESZÓW,   UL. SZOPENA 51  
      TEL. 17 8 520 600 
      FAX 17 8500 611 

 
Opracowanie dokumentacji w zakresie: 
       PB - projekt budowlany,  
       PW - projekt wykonawczy, 
       PR – przedmiar robót, 
        STO  i SST – ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 
 i odbioru robót budowlanych 
   

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA   
1.3.1. Ogólny zakres robót 

Na terenie realizacji zadania inwestycyjnego zaprojektowano budowę uzbrojenia terenu w 
miejscowości Jasionka w Gminie Trzebownisko oraz północnej części miasta Rzeszowa 

1) Ogólny opis lokalizacji obiektów i zagospodarowania terenu. 
Zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu wynikają z: 
• budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, przepompowni ścieków sanitarnych P1, P2, 
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P3, pompowni wody, studni pomiarowej ścieków, pomiaru zuŜycia wody 
• przebudowy sieci gazu ziemnego, 
• budowy sieci elektroenergetycznych zasilających przepompownie ścieków 

sanitarnych , pompownię wody , studnię pomiarową ścieków sanitarnych  oraz 
pomiar zuŜycia wody 

• dojazdu do pompowni wody 
• ogrodzenie przepompowni ścieków P1, P2 + pompowni wody, P3 oraz pomiaru 

ilości ścieków 

2) Roboty budowlane w zakresie przedmiotu zamówienia: 
 

Realizacja inwestycji  5 miesięcy od daty podpisania umowy 
  -  

3) Dane liczbowe – parametry 

• wodociąg ciśnieniowy z rur PE-100SDR 17PN10 o średnicy 315x18,6 mm od 
miejsca włączenia do istniejącej sieci w rejonie ul. Skrajnej (m. Rzeszów) do 
pompowni wody – długość trasy 3 341,00 mm 

• wodociąg ciśnieniowy od pompowni wody do węzła 45 z rur PE-100 SDR 17 PN 
10 o średnicy 315x28,6 mm o długości trasy 2 419,00 m 

• całkowita długość trasy wodociągu 5 760,00 m 

• pomiar wody zlokalizowany na granicy miasta Rzeszowa i gminy Trzebownisko 

• kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur PE 100 SDR 17PN10 o średnicy  
315x18,6  mm z odprowadzeniem ścieków do kolektora φ 800 mm  
w Rzeszowie, w rejonie ulicy Ornej 

• długość trasy kanału sanitarnego od SR1 do pompowni P3 – 2152,00 m  

• długość trasy kanału sanitarnego od SR2 do pompowni P2 – 1289,00 m 

• długość trasy kanału sanitarnego od SR3 do pompowni P1 – 3839,00 m 

• całkowita długość kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wynosi 7 271,00 m  
a kanałów grawitacyjnych 20,00 m 

• pompownia wody – kontenerowa o wymiarach 6,30 x 3,00 m i wydajności ... 

• przepompownia ścieków sanitarnych – P1, P2, P3 o wydajności  

• przebudowa przyłącza gazu ziemnego n/c φ32 mm o długości 9,0 m 

• zasilanie elektryczne przepompowni ścieków P1 z projektowanej rozdzielni 
sieciowej RG SN 15 kV, która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia – 
kablem YAKY 4 x 240 mm2 o długości  385 m 

• zasilanie elektroenergetyczne pompowni P2 z istniejącej linii SN 15 kV kablem o 
długości 80 m do stacji trafo napowietrznej będącej przedmiotem niniejszego 
zamówienia o parametrach 15/0,4 kV, transformator olejowy napowietrzny, od 
przedmiotowej stacji trafo przyłącz kablowy n/N o długości 20 m 

• zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P3 i pomiar zuŜycia wody – 
przyłącz kablowy YAKY 4 x 240 mm2 o długości 585 m 

• zasilanie elektroenergetyczne pomiaru ścieków – przyłącz kablowy YAKY 4 x 25 
mm2 o długości 161 m 

• instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni P1 
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• instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni ścieków P2  

• instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni ścieków P1, P2 , P3 

• instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni wody (hydroforni)  

• instalacja automatyki i monitoringu dla studni pomiarowej ścieków 

• droga dojazdowa do przepompowni ścieków P2, kategoria KR-1 na podłoŜu G1, 
długość 89,24 m oraz plac manewrowy o powierzchni 114,10 m2        

• ogrodzenie pompowni ścieków P1, P2 + pompownia wody, P3 i studni pomiarowej 
ścieków  

 
1.3.2. Rodzaje występujących robót według klasyfikacji Wspólnego Słownika 

            Zamówień (CPV): 
45000000-7   Roboty budowlane 
 

1.3.2.1.Wodociąg tranzytowy wraz z pompownią wody oraz kanalizacja sanitarna 
ciśnieniowa wraz z pompownią ścieków 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
  roboty ziemne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  
  i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45232152-8 Przepompownie 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji 

45232411-6 Rurociągi wody ściekowej 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów (przełoŜenie   
 gazociągu) 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

45232221-1 Podstacje transformatorowe 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

1.3.3. Wykaz projektów budowlanych 

1.3.3.1.TOM I  Projekt zagospodarowania terenu 
PROJEKT ZAWIERA: 
Opis techniczny 
Spis warunków technicznych i uzgodnień 
Warunki techniczne i uzgodnienia 
Część rysunkowa: 

− Orientacja skala 1:10 000    - rys. nr 1 
− Projekt zagospodarowania skala 1:1000  - rys. nr 4 
− Projekt zagospodarowania skala 1:1000  - rys. nr 5 
− Projekt zagospodarowania skala 1:1000  - rys. nr 6 
− Projekt zagospodarowana  skala 1:1000  - rys. nr 7 
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− Projekt zagospodarowania skala 1:500  - rys. nr 8 
− Projekt zagospodarowania skala 1:500  - rys. nr 9 
− Projekt zagospodarowania skala 1:500  - rys nr 9A 
− Projekt zagospodarowania skala 1:500  - rys. nr 10 
− Projekt zagospodarowania skala 1:500  - rys. nr 11 
− Projekt zagospodarowania skala 1:500  - rys. nr 12 
− Projekt zagospodarowania skala 1:500  - rys. nr 12A 

1.3.3.2. TOM II Projektowany wodociąg ciśnieniowy tranzytowy wraz  
z pompownią  wody oraz kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wraz  
z przepompowniami  ścieków 
PROJEKT ZAWIERA: 
Opis techniczny 
Plan BIOZ 
Spis rysunków 

− Profil podłuŜny odcinka wodociągu tranzytowego 
ciśnieniowego od W1 do pompowni 1:1000/100  - rys. nr S1 

− Profil podłuŜny odcinka wodociągu tranzytowego  
ciśnieniowego od pompowni do węzła 45 1:1000/100 - rys. nr S2 

− Profil podłuŜny odcinka kanalizacji sanitarnej  
ciśnieniowej od SR1 do pompowni P3 1:1000/100 - rys. nr S3 

− Profil podłuŜny odcinka kanalizacji sanitarnej  
ciśnieniowej od SR2 do pompowni P2    - rys. nr S4 

− Profil podłuŜny odcinka kanalizacji sanitarnej  
ciśnieniowej od SR3 do pompowni    - rys. nr S5 

− Studzienka pomiarowa wody    - rys. nr S6  

− Studzienka pomiarowa ścieków    - rys. nr S7 

− Pompownia wody – technologia 1:50   - rys. nr S8 

− Pompownia wody – część budowlana    - rys. nr S9 

− Pompownia wody – konstrukcja ław fundamentowych - rys. nr S10 

− Przepompownia ścieków P1    - rys. nr S11 

− Przepompownia ścieków P2    - rys. nr S12 

− Przepompownia ścieków P3    - rys. nr S13 
 

1.3.3.3. TOM III  Projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne 
PROJEKT ZAWIERA: 
Opis techniczny 
BIOZ część elektryczna 
Część rysunkowa 

− Schemat zasilania i układ pomiarowy pompowni 
ścieków P1 (PPO) PPNT strefa S1-3 Jasionka  -  rys. nr E1 

− Schemat zasilania i układy pomiarowe  pompowni 
ścieków P2 i hydroforni Zaczernie   - rys. nr E2 

− Schemat zasilania i układu pomiarowego pompowni 
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ścieków P3 i pomiaru zuŜycia wody ul. śywiczna - rys. nr E3 

− Schemat zasilania i układu pomiarowego  
pomiar ścieków ul. Orna     - rys. nr E4 

1.3.3.4. TOM IV  Projektowany dojazd do przepompowni  
PROJEKT ZAWIERA: 
Opis techniczny 
BIOZ część drogowa 
Część rysunkowa 

− Sytuacja skala 1:500     -  rys. nr 1 

− Profil podłuŜny odcinka W-W2 skala 1:50/500  -  rys. nr 2 

− Rysunek konstrukcyjny przepustu φ 80 skala 1:50 - rys. nr 3 

1.3.3.5. Tom V. Przebudowa istniejącego przyłącza gazu 
PROJEKT ZAWIERA: 
Część rysunkowa 

− Projekt zagospodarowania działki w skali 1:1000 

− Przyłącze gazowe do budynku z rury polietylenowej - rys. nr 1 

− Układ pomiarowy      - rys. nr 2 

1.3.4.  Wykaz projektów wykonawczych i rysunków w tych projektach 

1.3.4.1.Budowa wodociągu tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej wraz z pompownią ścieków 
Opis techniczny 

 Część rysunkowa  
− Orientacja   1:10000             - rys. nr  1  
− Schemat wodociągu tranzytowego  

i  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej      - rys. nr 2  
−  Projekt zagospodarowania   1: 1000        - rys. nr 3  
− Projekt zagospodarowania   1: 1000          - rys. nr 4  
− Projekt zagospodarowania   1: 1000                - rys. nr 6  
− Projekt zagospodarowania   1: 500                      - rys. nr 7 
− Projekt zagospodarowania   1: 500                       - rys. nr 8  
− Projekt zagospodarowania   1: 500     - rys. nr 9  
− Projekt zagospodarowania   1: 500                               - rys. nr 10  
− Projekt zagospodarowania   1: 500         - rys. nr 11 
− Profil podłuŜny odcinka   wodociągu tranzytowego  

ciśnieniowego od W1 do pompowni   1:1000/100 - rys. nr 12 
− Profil podłuŜny odcinka   wodociągu tranzytowego  

ciśnieniowego od  pompowni   do węzła 45 1:1000/100   - rys. nr 13  
− Profil podłuŜny odcinka kanalizacji sanitarnej  

ciśnieniowej  od SR1 do pompowni P3     1:1000/100  - rys. nr 14  
− Profil podłuŜny odcinka kanalizacji sanitarnej   
− Profil podłuŜny odcinka kanalizacji sanitarnej  

ciśnieniowej  od SR3 do pompowni P1     1:1000/100  - rys. nr 16 
− Szczegół skrzyŜowania projektowanego wodociągu    

φ 315  z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia   
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DN 700                                        - rys. nr 17 
− Szczegół  przekroczenia  proj. autostrady A- 4  

projektowanym wodociągiem φ 315        - rys. nr 18 
− Szczegół  przekroczenia  drogi powiatowej nr 1377R  

projektowanym wodociągiem φ 315        - rys. nr 19  
− Przejście  przez rów melioracyjny w km 0 + 515  

wodociągiem φ 315      - rys. nr 20   
− Przejście  przez potok Czarna/Mrowla / w km 5+ 000  

wodociągiem φ 315          - rys. nr  21                                    
− Szczegół skrzyŜowania projektowanej kanalizacji sanitarnej   

ciśnieniowej fi 315z istniejącym gazociągiem wysokiego  
ciśnienia  DN 700         - rys. nr 22             

− Szczegół  przekroczenia  proj. autostrady A- 4  
projektowanym kanałem  sanitarnym  ciśnieniowym φ 315 - rys. nr 23  

− Szczegół  przekroczenia  drogi powiatowej nr 1377R  
projektowanym  kanałem  sanitarnym  ciśnieniowym φ315  - rys.  nr 24  

− Przejście  przez rów melioracyjny w km 0 + 515 kanałem  
sanitarnym ciśnieniowym  φ 315          - rys. nr 25  

− Przejście  przez potok Czarna/Mrowla / w km 5+ 000  
kanałem  sanitarnym ciśnieniowym  φ 315         - rys. nr 26 

− Ubezpieczenie rowu melioracyjnego w km 0 + 515       - rys. nr 27 
− Węzeł  włączeniowy  wodociągowy   1: 25        - rys. nr 28  
− Studzienka pomiarowa wody  1:25                                 - rys. nr 29    
− Zbrojenie komory   1 : 50                                                       - rys. nr 29A 
− Studzienka rewizyjna z odpowietrznikiem  

dla wodociągu  1 : 25                         - rys. nr 30 
− Studzienka rewizyjna  spustowa dla wodociągu  1 : 25    - rys. nr 31 
− Schemat węzła wodociągowego                 - rys. nr 32  
− Studzienka pomiarowa ścieków  1 : 25                  - rys. nr 33  
− Studzienka rozpręŜna  1 : 25              - rys. nr 34 
− Studzienka rewizyjna kaskadowa 1 : 25               - rys. nr 35 
− Studzienka rewizyjna  z odpowietrznikiem  

dla kanalizacji sanitarnej  1: 25          - rys. nr 36 
− Studzienka rewizyjna  z czyszczakiem dla kanalizacji   

sanitarnej   1 : 25               - rys. nr 37 
− Studzienka rewizyjna   z czyszczakiem   

i odpowietrznikiem  dla kanalizacji   sanitarnej  1 : 25      - rys. nr 38 
− Schemat węzła   kanalizacyjnego                        -rys. nr 39 
− Sposób ułoŜenia  rur wodociągowych i kanalizacyjnych  

PE w wykopie 1 : 25      - rys. nr 40  
− Bloki oporowe dla wodociągu i kanalizacji          - rys. nr 41  
− Bloki oporowe pod armaturę            - rys. nr 42  
− Przejście szczelne  rury PE  przez ściany studzienki         - rys. nr 43          
− Pompownia wody- technologia  1: 50          - rys. nr 44  
− Pompownia wody  - część budowlana 1 : 50                     - rys. nr 45 
− Pompownia wody  - konstrukcja ław fundamentowych      - rys. nr 46 
− Przepompownie ścieków P1                - rys. nr 47 
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− Przepompownie ścieków P2            - rys. nr 48 
− Przepompownie ścieków P3                             - rys. nr 49       

1.3.4.2. Projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne 
Opis techniczny 
Obliczenia techniczne 
Zestawienia montaŜowe materiałów (dla słupa Nr 14 oraz słupowej stacji trafo 
„Zaczernie 20”) 
Część rysunkowa 

− Projekt zagospodarowania – mapa nr 4 skala 1:1000  - rys. nr 1 

− Projekt zagospodarowania – mapa nr 6 skala 1:1000  - rys. nr 2 

− Projekt zagospodarowania – mapa nr 7 skala 1:1000  - rys. nr 3 

− Projekt zagospodarowania – mapa nr 12 skala 1:500  - rys. nr 4 

− Schemat zasilania i układ pomiarowy pompowni  
ścieków P1 (PP0) strefa S1-3 Jasionka    - rys. nr 5 

− Schemat zasilania i układy pomiarowe pompowni  
ścieków P2 i hydroforni Zaczernie (dz. 2766)   - rys. nr 6 

− Schemat zasilania i układu pomiarowego pompowni  
ścieków P3 i pomiaru zuŜycia wody ul. śywiczna     - rys. nr 7 

− Schemat zasilania i układu pomiarowego – pomiar  
ścieków ul. Orna       - rys. nr 8 

− Schemat połączeń układu pomiarowego pompowni ścieków P2 
i hydroforni Zaczernie      - rys. nr 9 

− Uzbrojenie słupa przelotowego nr 14    - rys nr 10 

− Stacja trafo słupowa STS Kp/12/12/20/160 kVA 

 1.3.4.3.Instalacje automatyki i monitoringu dla pompowni ścieków P2 2x22 kW 
 Opis techniczny i obliczenia techniczne 
 Lista schematów 
 

00 Zestawienie schematów 
01 Objaśnienia 
02 Schemat automatyzacji 
03 Rezerwa 
04 Zasilanie szafy i obw. pomiarowe 
05 Oświetlenie i wentylacja szafy 
06 Zasilanie pomp ścieków 
07 Zasilanie baterii kondensatorów 
08 Rezerwa 
09 Zasilanie obwodów 24V 
10 Zasilanie modułów sterowania i panela operatorskiego 
11 Pomiar poziomu ścieków w pompowni. Pomiar przepływu. 
12 Blokady technologiczne. 
13 Sygnalizacja alarmowa. 
14 Przetwornica częstotliwości pompy nr 1, sterowanie i sygnalizacja 
15 Przetwornica częstotliwości pompy nr 2, sterowanie i sygnalizacja 
16 Rezerwa 
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17 Radiomodem – przekaz danych drogą radiową 
21.  Listwa zaciskowa 04X 
22.  Listwa zaciskowa 06X 
23.  Listwa zaciskowa 11X 
25.  Listwa kablowa. 
31.  Konstrukcja szafy SSP1 – wnętrze 
32.  Konstrukcja szafy SSP1 – elewacja 
33.  Zestawienie tabliczek opisowych 
41.  Wykaz materiałów 
42.  Wykaz materiałów 
43.  Wykaz materiałów 
44.  Wykaz materiałów 
45.  Wykaz materiałów 
51.  Wykaz aparatów AKP    

1.3.4.4. Instalacje automatyki i monitoringu dla pompowni ścieków P2  2x22kW 
Opis techniczny i obliczenia techniczne 
Lista schematów 
00. Zestawienie schematów 
01. Objaśnienia 
02. Schemat automatyzacji 
03. Rezerwa 
04. Zasilanie szafy i obw. pomiarowe 
05. Oświetlenie i wentylacja szafy 
06. Zasilanie pomp ścieków 
07. Zasilanie baterii kondensatorów 
08. Rezerwa 
09. Zasilanie obwodów 24V 
10. Zasilanie modułów sterowania i panela operatorskiego 
11. Pomiar poziomu ścieków w pompowni. Pomiar przepływu. 
12. Blokady technologiczne. 
13. Sygnalizacja alarmowa. 
14. Przetwornica częstotliwości pompy nr 1, sterowanie i sygnalizacja 
15. Przetwornica częstotliwości pompy nr 2, sterowanie i sygnalizacja 
16. Rezerwa 
21. Listwa zaciskowa 04X 
22. Listwa zaciskowa 06X 
23. Listwa zaciskowa 11X 
25. Listwa kablowa. 
31. Konstrukcja szafy SSP2 – wnętrze 
32. Konstrukcja szafy SSP2 – elewacja 
33. Zestawienie tabliczek opisowych 
41. Wykaz materiałów 
42. Wykaz materiałów 
43. Wykaz materiałów 
44. Wykaz materiałów 
45. Wykaz materiałów 
51. Wykaz aparatów AKP 

1.3.4.5.Instalacje automatyki i monitoringu dla pompowni ścieków P3  2x13,5kW 
Opis techniczny i obliczenia techniczne 
Lista schematów 



 13

00. Zestawienie schematów 
01. Objaśnienia 
02. Schemat automatyzacji 
03. Rezerwa 
04. Zasilanie szafy i obw. pomiarowe 
05. Oświetlenie i wentylacja szafy 
06. Zasilanie pomp ścieków 
07. Zasilanie baterii kondensatorów 
22. Listwa zaciskowa 06X 
23. Listwa zaciskowa 11X 
25. Listwa kablowa. 
31. Konstrukcja szafy SSP3 – wnętrze 
32. Konstrukcja szafy SSP3 – elewacja 
33. Zestawienie tabliczek opisowych 
41. Wykaz materiałów 
42. Wykaz materiałów 
43. Wykaz materiałów 
44. Wykaz materiałów 
45. Wykaz materiałów 
46. Wykaz materiałów 
51. Wykaz aparatów AKP  

1.3.4.6.Instalacje automatyki i monitoringu dla studni pomiarowej ścieków 
Opis techniczny i obliczenia techniczne 
Lista schematów 

00. Zestawienie schematów 
01. Objaśnienia 
02. Schemat automatyzacji 
04. Zasilanie szafy i obw. sygnalizacyjne 
05. Oświetlenie i wentylacja szafy 
09. Zasilanie obwodów 24V 
10. Zasilanie modułów sterownika 
12. Pomiar przepływu ścieków 
13. Sygnalizacja alarmowa 
17. Radiomodem – przekaz danych drogą radiową 
21. Listwa zaciskowa 04X 
22. Listwa zaciskowa 12X 
31. Konstrukcja szafy SPS1 – wnętrze 
32. Konstrukcja szafy SPS1 – elewacja 
33. Zestawienie tabliczek opisowych 
41. Wykaz materiałów 
42. Wykaz materiałów 
43. Wykaz materiałów 
45. Wykaz aparatów AKP  

1.3.4.7.Instalacje automatyki i monitoringu dla pompowni wody 4x22kW 
Opis techniczny i obliczenia techniczne 
Lista schematów 

00. Zestawienie schematów 
01. Objaśnienia 
02. Schemat automatyzacji 
03. Plan instalacji elektrycznych 
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04. Zasilanie szafy i obw. pomiarowe 
05. Oświetlenie i wentylacja szafy 
06. Zasilanie pomp sieciowych 
07. Zasilanie obwodów 1-f 
08. Zasilanie obwodów 3-f i 24V 
09. Zasilanie obwodów 24V 
10. Zasilanie modułów sterowania i panela operatorskiego 
11. Pomiary ciśnień 
12. Blokady technologiczne, pomiar przepływu 
13. Przetwornica częstotliwości pompy nr 1, sterowanie i sygnalizacja 
14. Przetwornica częstotliwości pompy nr 2, sterowanie i sygnalizacja 
15. Przetwornica częstotliwości pompy nr 3, sterowanie i sygnalizacja 
16. Przetwornica częstotliwości pompy nr 4, sterowanie i sygnalizacja 
17. Sygnalizacja alarmowa 
18. Radiomodem – przekaz danych drogą radiową 
21. Listwa zaciskowa 07X 
22. Listwa zaciskowa 11X 
23. Listwa kablowa 
31. Konstrukcja szafy SZS – wnętrze 
32. Konstrukcja szafy SZS – elewacja 
33. Konstrukcja szafy SZS. Sposób montaŜu urządzeń. 
34. Zestawienie tabliczek opisowych 
41. Wykaz materiałów 
42. Wykaz materiałów 
43. Wykaz materiałów 
44. Wykaz materiałów 
45. Wykaz materiałów 
46. Wykaz materiałów 
51. Wykaz aparatów AKP 
 
Dla projektów wykonawczych automatyki i monitoringu wymienionych w pkt. 1.3.4.3 do 
1.3.4.7 numeracja w listach nie zachowuje ciągłości co oznacza, Ŝe brak nr w zestawieniu 
równa się brak (rysunku, schematu, itp.) i dla przedmiotowego zakresu nie jest potrzebny i nie 
umniejsza jakości technicznej projektu.    

1.3.4.8.Projekt budowlany ogrodzenia przepompowni ścieków P1 i P2 i pompowni wody P3 
oraz komory pomiaru ścieków 

1.3.5. Spis przedmiarów robót  

1.3.5.1.SST-WK Budowa wodociągu tranzytowego wraz z pompownią wody oraz  
 kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków 

1.3.5.2.SST-E  Projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne  

1.3.5.3.SST-Ea - Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni ścieków P1 
  - Instalacja automatyki  i monitoringu dla pompowni ścieków P2 
  - Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni ścieków P3 
  - Instalacja automatyki i monitoringu dla pompowni wody   
 (hydroforni) 
  - Instalacja automatyki i monitoringu dla studni pomiarowej   
 ścieków 

1.3.5.4. SST-D Budowa drogi do przepompowni 
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1.3.5.5. SST-1  Ogrodzenie dla przepompowni P1. P2 + pompownia wody, P3,  
 komora pomiaru ścieków 

1.3.6.   Spis Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(SST) 

1.3.6.1.STO  Wymagania ogólne 

1.3.6.2.SST-WK Budowa wodociągu tranzytowego wraz z pompownią wody oraz  
 kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków 
SST-WK1 Wodociąg tranzytowy wraz z pompownią wody 
SST-WK2 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wraz z przepompowniami ścieków 

1.3.6.3.SST-E  Projektowane sieci i urządzenia elektroenergetyczne 

1.3.6.4.SST-E-a Instalacja automatyki i monitoringu 

1.3.6.5.SST-D  Budowa drogi do przepompowni 

1.3.6.6.SST-1  Wykonanie ogrodzenia przepompowni ścieków P1, P2  
  i pompowni wody, P3 oraz komory pomiaru ścieków   

1.4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z SIWZ, dokumentacją 
projektową i instrukcjami oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. 
Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uwaŜane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą  przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

1.5. DEFINICJE I SKRÓTY   

 PoniŜej podaje się najwaŜniejsze definicje i skróty uŜywane w dokumentach wchodzących w 
skład dokumentacji projektowej, procesu budowlanego i poniŜszych STO i SST : 

1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Wymagania Ogólne  STO 

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - SST 
3) Instytut Techniki Budowlanej ITB 
4) Program Zabezpieczenia Jakości PZJ 
5) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - bhp 
6) Obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

7) Budowla - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
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cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
uŜytkową. 

8) Obiekt małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w  
szczególności: 

 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: drabinki, 
śmietniki. 

d) ogrodzenia 
9) Tymczasowy obiekt budowlany - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

10) Budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, budowli  
w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

11) Roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć  budowę, a takŜe prace polegające na 
rozbudowie, przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

12) Urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe . 

13) Teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

14) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

15) Pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ 
budowa obiektu budowlanego. 

16) Dokumentacja projektowa – naleŜy przez to rozumieć następujący zakres – projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót. 

17) Dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączoną dokumentacją projektową, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

18) Dokumentacja powykonawcza - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

19) Właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości 

20) Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
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stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
21) Organ samorządu zawodowego- naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

22) Obszar oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

23) Opłata - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

24) Droga tymczasowa (montaŜowa) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

25) Dziennik budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

26) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

27) Laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych materiałów, wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

28) Materiały - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

29) Odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

30) Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- naleŜy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

31) Projektant - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

32) Część obiektu lub etap wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i 
moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

33) Ustalenia techniczne - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

34) Grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

35) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
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równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
36) Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

37) Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

38) Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CEN ELEC) jako 
standardy europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

39) Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

40) Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 

41) Wspólny Słownik Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień  publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

42) Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 
określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne 
odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający 
metody badań potwierdzających te wymagania. 

43) Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 

44) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przed-
stawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny z 
zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.  

45) Dyrektywy nowego podejścia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z 
zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w 
sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji. 

46) Norma - dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowaŜnioną 
jednostkę organizacyjną, ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - 
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do róŜnych rodzajów działalności lub ich 
wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 
zakresie. 

47) Normy zharmonizowane - normy krajowe przenoszące europejskie normy zhar-
monizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie 
mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery opublikowano w 
Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. 
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48) Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową 
całość. Do niego zalicza się równieŜ odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie 
robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ odbiór robót 
zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). 

49) Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas 
którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego dokonuje 
się sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie 
pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania. 

50) Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między kolejnymi 
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robót. 

51) Specyfikacja techniczna wyrobu - dokument określający cechy, które powinien mieć 
wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, 
bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i 
metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 

52)  Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany 
do obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej 
innych niŜ dyrektywy nowego podejścia. 

53) Urządzenie stałe - urządzenie nieruchome przymocowane do podłoŜa lub dowolnej innej 
konstrukcji stałej. 

54) Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do 
obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia. 

55) Sieć wodociągowa (wodociąg) - sieć połączonych rurociągów słuŜących do 
przesyłania i rozprowadzania wody wraz z obiektami inŜynierskimi. 

56) Przyłącze - odcinek wodociągu od wodociągu głównego (rozdzielczego) zasilający obiekt 
od zasuwy na odgałęzieniu do wodomierza. 

57) Przykrycie - osłona ułoŜona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 

58) Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

59) SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części rzutu 
poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego 
(innej) innego urządzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociągu, toru kolejowego, 
drogi, wody Ŝeglownej lub spławnej, kabli, gazociągów itp. 

60) Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, 
łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w którym ułoŜone 
są jeden lub więcej rurociągów. 

61) Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

62) Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

63) Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

64) Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej 
wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z 
osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciąŜający przewód pionowy. 

65) Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
66) Studzienka ściekowa uliczna - urządzenie do odbioru ścieków opadowych 

spływających do kanału z powierzchni terenu. 
67) Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜącą do 

przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 
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przeszkodą terenową. 
68) Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna 
studzienki. 

69) Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
70) Właz  kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 

rewizyjnych umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
71) Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią 

kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 
72) DrenaŜ odwadniający opaskowy - układ rur drenarskich w warstwie filtrującej, 

opasujący budowlę, przeznaczony do obniŜenia poziomu wód gruntowych wokół 
fundamentów budynku 

73) Studzienka drenarska - studzienka rewizyjna - na połączeniach i załamaniach rur drenaŜu 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji drenaŜu. 

74) Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (droga) albo jej część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

75) Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
76) Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

ze wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
77) Droga tymczasowa (montaŜowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

78) Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruch pojazdów. 
79) Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
80) Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
81) Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
82) Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
83) Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 
84) Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na czas budowy. 
85) Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń ora drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

86) Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

87) Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, n.p. 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

88) Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

89) Pozostałe definicje w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i 
odbioru robót.            

 
2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA   

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń    
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach 



 21

Technicznych (SST). Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W 
przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy wszystkich materiałów i urządzeń, materiałów 
lokalnych. Za ich ilość, jakość, składowanie, zabezpieczenie przed utratą parametrów techniczno-
jakościowych oraz dozorowanie  odpowiada Wykonawca.    

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń   
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest równieŜ upowaŜniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń.   
W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wymagane 
są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  
w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waŜną legalizację, mogą być badane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w  dowolnym  czasie.   W  przypadku  gdy   zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.     

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy    
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. 
KaŜdy rodzaj robót wykonywanych  z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone.    
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń    
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , aŜ do 
chwili kiedy zostaną uŜyte. Koszty składowania, zabezpieczenia i dozorowania stanowią koszt 
Wykonawcy. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych    
Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  na 2 tygodnie 
przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy  
i BHP zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w terminach wynikających z harmonogramu robót.    

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych    
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Wykonawcę 
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usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.    

5. WYKONANIE ROBÓT    
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.  

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
 opisowej i graficznej, 
2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), 
3. Projekt organizacji budowy, 
4. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
5. Program Zapewnienia Jakości.    

5.2. Ogólne zasady wykonania robót     
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST i STO), Programu Zapewnienia Jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Uwaga: Wykonawca musi dochować szczególnej staranności i dokładności wytyczenia tras: 

• sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków P1 oraz zasilaniem siecią 
elektroenergetyczną Nn o długości 385 mb z uwagi na przewidywaną w następnym 
etapie realizację drogi usytuowanej po północnej stronie w/w sieci  
i pompowni P1 

• pozostałych tras sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z uwagi na 
charakterystykę działek, na których zlokalizowano w/w sieci w relacji do działek 
przyległych do terenu bezpośredniej lokalizacji i realizacji przedmiotowych  robót 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel Wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 
potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody 
z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków Wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych robót, przy uwzględnieniu warunków 
gruntowo-wodnych oraz okresu realizacji inwestycji, 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
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materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST i STO), a 
takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.3. Teren budowy    

5.3.1. Charakterystyka terenu budowy   
 Szczegółowa charakterystyka terenu budowy została podana w projekcie zagospodarowania 
działek stanowiącym integralną część Projektu Budowlanego. 

5.3.2. Przekazanie terenu budowy     
 Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w warunkach umowy. NaleŜy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do 
prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

1. Określenie granic budowy 
2. Niezbędne dane geodezyjne 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1. Kompletną dokumentację projektową wykonawczą w 2 egzemplarzach. 
2. Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3. Zamawiający  przekaŜe Wykonawcy robót kopię umów uŜyczenia terenu z właścicielami: 

• działek na których  zlokalizowany jest przedmiot umowy 
• działek , które uŜywane będą tymczasowo na odkład ziemi z wykopów składowania rur, poruszania 

się sprzętem niezbędnym do wykonana robót z mapą w skali 1:500 z oznaczeniem zajętości terenu  
dla tymczasowego uŜytkowania , 

Mapa jw. z wykazem działek na  tymczasowe  uŜytkowanie – zał. nr 1 do STO 
 

4. Projekt budowlany z decyzjami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami – 
opracowany zgodnie z wymaganiami do uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 

5. Dokumentację geologiczno-inŜynierską dla sieci kanalizacji deszczowej  
i wodociągowej. 

6. Dziennik budowy 

5.3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy    
           Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji robót, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
           Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
Koszt opracowania przedmiotowego projektu i jego uzgodnienia ponosi Wykonawca. W zaleŜności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
           W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
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sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Koszt ich wykonania, zainstalowania  
i eksploatacji ponosi Wykonawca. 
          Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
        Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice 
informacyjne zgodnie z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 
grudnia 1994r. 
 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  
            W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Właścicielem (Zarządcą) 
            Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego.  

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w/w  fakty do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  

5.3.4. Ochrona własności i urządzeń     
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.   
Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi 
konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach  i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

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

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

5.3.6. Ochrona przeciwpoŜarowa    
 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

5.3.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska,  materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w dokumentacji projektowej nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 
środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, 
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

5.3.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów     
            Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót i uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz zarządzających drogami . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone do eksploatacji.  Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich uszkodzeń, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

5.4.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót    
 Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi nadzoru,  do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
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4) Program Zapewnienia Jakości. 

5.4.2. Projekt organizacji robót    
 Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, finansowe, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robót i 
finansowania. Projekt Organizacji Robót powinien zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2. projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
3. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót zgodnie z punktem 6.1. 
        W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany do 
zorganizowania, wykonania i utrzymania Biura Inspektora nadzoru na podstawie zakresu 
określonego przez Zamawiającego, jak określono poniŜej. 
        Wykonawca jest zobowiązany urządzić i utrzymywać w dobrym stanie Biuro Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną  
i telefoniczną wraz z towarzyszącym wyposaŜeniem i osprzętem oraz z parkingiem dla 2 
samochodów i drogami dojazdowymi do czasu zakończenia Robót, a następnie po zakończeniu 
Robót je zlikwidować. Lokalizacja biura powinna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Biuro oraz drogi dojazdowe i parking będą gotowe do uŜytkowania przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego w okresie 14 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. Wykonawca 
zapewni oddzielną linię telefoniczną dla wyłącznego uŜytku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
jego personelu w terminie jak wyŜej. 
Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o łącznej powierzchni min. 25m2 będzie się składało z 
następujących pomieszczeń: 
- pokój Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – Kierownika  – min. 10m2 
- pokój dla Inspektorów Nadzoru – min. 15m2 
        Wykonawca wyposaŜy biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w meble i sprzęt biurowy, 
pozwalający na codzienną pracę na Kontrakcie oraz utrzyma je w dobrym stanie w czasie trwania 
Kontraktu. Sprzęt biurowy powinien obejmować minimum: 3 zestawy komputerowe z systemem 
operacyjnym, pakietem typu Office oraz programem do kosztorysowania, kserokopiarkę A4, telefon 
stacjonarny z Faxem. Po zakończeniu Robót meble i sprzęt biurowy zostaną oddane Wykonawcy. 

5..4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania    
          Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające   z   dokumentacji   projektowej  i ustaleń   zawartych   w SIWZ  oraz umowie.   
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

5.4.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    
 W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, 
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy -Prawo 
Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5.5. DOKUMENTY BUDOWY  

5.5.1. Dziennik budowy    
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 Dziennik Budowy jest obowiązującym dokumentem Budowy prowadzonym przez 
Kierownika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy do Dziennika Budowy będą 
czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.  
W szczególności w Dzienniku Budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

1. Data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy. 
2. Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 
3. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentów wymaganych w 

p.5.3.2, przygotowanych przez Zamawiającego. 
4. Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót. 
5. Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót. 
6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach. 
7. Komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  

z polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
9. Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych. 
10. Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy. 
11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających  
z warunków klimatycznych. 

12. Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej. 

13. Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót. 
14. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
15. Inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia lub propozycje wpisane do Dziennika Budowy przez Wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika 
Budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do 
nich odnosi. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat kaŜdego zapisu dokonanego w Dzienniku Budowy.    

5.5.2. Inne Dokumenty    
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
uzgodnionej formie w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5.5.3. Inne istotne dokumenty budowy     
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 5.5.1. i 5.5.2., dokumenty budowy zawierają 
teŜ: 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy, w tym dokumentacja projektowa; 
2. Pozwolenie na budowę ; 
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3. Protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy ; 
4. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno 

prawne; 
5. Instrukcje Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
6. Protokoły odbioru robót, 
7. Opinie ekspertów i konsultantów, 
8. Korespondencja dotycząca budowy.       

5.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy    
 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do 
wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. W/w dostępne będą takŜe 
Przedstawicielom Unii Europejskiej dokonującym kontroli realizacji inwestycji. 

5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

5.6.1. Informacje ogólne    

             W trakcie trwania Budowy i przed zakończeniem robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia, na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, następujących dokumentów: 

1. Rysunków roboczych – jeŜeli takie występują w trakcie realizacji Budowy; 
2. Aktualizacji harmonogramu robót i finansowania ; 
3. Dokumentacji powykonawczej ; 
4. Instrukcji montaŜu, eksploatacji i konserwacji w zakresie przepompowni ścieków sanitarnych 

i pompowni wody oraz  innych urządzeń z zakresu przedmiotu umowy. 

Wszystkie dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  winny być oznaczone logo 
przedmiotowej inwestycji  jak określono w zał. nr 1 do niniejszej STO 

5.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania   
            MoŜliwości przerobowe Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową. 
            PrzedłoŜony przez Wykonawcę – jak w pkt. 5.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn będzie wymagana jego aktualizacja i uzyska on 
akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zaczyna obowiązywać po jego 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

5.6.3. Dokumentacja powykonawcza    
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru  Inwestorskiego.   

5.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń    
           Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 4 egzemplarze instrukcji eksploatacji i 
konserwacji dla przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej, pompowni wody i innych urządzeń z 
zakresu przedmiotu umowy. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniające całość urządzenia, układów sterujących, 
zasilających oraz schematów połączeniowych. 



 30

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości    
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje Program 
Zapewnienie Jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizacje wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ustawienia    mechanizmów    sterujących,    a    takŜe    wyciąganych    wniosków    i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 
załadunku materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

6.2. Zasady kontroli jakości robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i   Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm . 

6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

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

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych 
materiałów z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie 
dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę . 

6.5. Certyfikaty i deklaracje     

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, 
które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99 z poźn, zm.). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT   
         W  przedmiotowej umowie o wykonanie robót budowlanych  nie obowiązuje obmiar 
robót. 
JednakŜe, gdyby zaistniała uzasadniona potrzeba wykonania obmiaru robót i uzyskała 
akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego to będzie on wykonany wg 
zasad punktów jak niŜej. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Ilość podaje się w jednostkach ustalonych pomiędzy Wykonawcą i 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 
przez Inspektora Nadzoru.  

Objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, 
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które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach. Długości i odległości 
pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej 
i wyraŜone w metrach.   

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót    
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) rozruchowi  P1, P2, P3, przepompowni wody, stacji trafo. 
Uwaga: Załącznik nr 2 do STO określa kolejność i sposób postępowania przy wykonawstwie i 
odbiorach sieci i przyłączy wod-kan oraz wymagane rysunki do odbioru sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej wykonane przez  uprawnionego geodetę 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu     
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego w zgodności z  dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.    

8.3. Odbiór częściowy    
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na 
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podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych , oraz dokumentów rozruchu urządzeń z zakresu 
przedmiotu umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)    
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
d) protokoły odbiorów częściowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy,  
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
h)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 i  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
     kopie  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej – wg załącznika nr 3  do niniejszej  Specyfikacji. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne:   
          Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wg Kontraktu Ryczałtowego. 
Wykonawca przygotowując Ofertę, w zgodności z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, określa w Ofercie cenę brutto wykonania zamówienia wg następującego schematu jej 
wykonania: 
Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wg kontraktu (umowy)  ryczałtowej. Do kosztów 
wykonania przedmiotu umowy ujęte zostaną wypłaty odszkodowań za straty w zasiewach, 
uprawach, zbiorach, strukturze gleby oraz w innych składnikach związanych z nieruchomością 
wynikających z umów: 

• nabycia prawa dysponowania nieruchomością gruntową do celów budowy 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  wraz z niezbędną infrastrukturą  

• nabycia zgody na tymczasowe udostępnienie  części działki na odłoŜenie ziemi z 
wykopu i usunięcie jej (zasypanie wykopu) po ułoŜeniu sieci, poruszania się 
sprzętem niezbędnym do realizacji inwestycji, składowania rur i materiałów 
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budowlanych. 
 
 

+ 
 
 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie elementy wynikające z materiałów, 
dokumentów i informacji zawartych w SIWZ oraz informacji uzyskanych przez Wykonawcę na 
etapie przygotowania Oferty dla przedmiotowego zakresu robót budowlanych w tym kosztów 
wynikających z  

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

b) opłaty/dzierŜawy terenu, 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
Projekt Budowlany, 
Projekty Wykonawcze, 
Przedmiary Robót, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót 
 (Ogólna i Szczegółowe) 

ZESTAWIENIE RODZAJOWE KOSZTÓW 
WYKONANIA ZADANIA  

 

OGÓŁEM CENA BRUTTO 
OFERTY 

 
UMOWA RYCZAŁTOWA 

 

Wizja lokalna terenu 
budowy i inne informacje 
uzyskane przez 
Wykonawcę w zakresie 
charakterystyki i stanu  
zagospodarowania i 
urządzenia terenu oraz 
jego otoczenia w tym 
odszkodowań jak w pkt 
9.1 STO 

SIWZ 
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c) przygotowanie terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji  ruchu  ponosi  
Zamawiający. 

9.2.5. Koszty   budowy,  utrzymania i   likwidacji  zasilania  placu budowy w  energię 
 elektryczną, wodę,    odprowadzenie    wód    opadowych     i    gruntowych, 
 podłączenia  do sieci telekomunikacyjnej – obciąŜają Wykonawcę. 

9.2.6. Koszty usuwania odpadów stałych, nieczystości płynnych – obciąŜają Wykonawcę. 

9.2.7. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza dla Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego – 
obciąŜają  Wykonawcę. 

9.2.8. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy – obciąŜają Wykonawcę. 

10. Promocja wykonania przedmiotu umowy 

10.1. Zgodnie z zasadami promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 
Wschodniej oznaczeniu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej podlegają  wszelkie 
dokumenty dotyczące realizacji projektu (przedmiotu umowy). 
Dokumenty powinny być oznaczone wszystkimi obowiązującymi elementami tj. emblematem UE, 
odwołaniem słownym do UE, odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, logo PORPW – wg zał. nr 4 do STO. 
Do w/w dokumentów zalicza się korespondencję pomiędzy: 

• Zamawiającym a wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego 

• wykonawcą a inspektorem nadzoru i zamawiającym 

• Wykonawcą a podwykonawcami, dostawcami materiałów i wyposaŜenia, jednostkami 
administracji państwowej i samorządowej 

• protokoły odbioru robót 

Dokumenty finansowe – faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe nie muszą być 
oznaczone. 
Wzór nagłówka strony pierwszej do korespondencji wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

10.2. Tablica informacyjno-promocyjna 
Koszt wykonania i zainstalowania 2 tablic informacyjno-promocyjnych  przedmiotowej budowie w 
ramach RPO obciąŜa Wykonawcę  
Wzór tablicy informacyjnej wg zał. nr 5 do STO.     

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA – jak określono w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
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ZAŁ ĄCZNIK nr 1 do STO 
 
 
Wykaz działek tymczasowego udostępnienia dla wykonawcy robót budowlanych w celu: 
 
- odłoŜenia ziemi z wykopu i usunięcie jej (zasypanie wykopu) po ułoŜeniu sieci 
- poruszania się sprzętem niezbędnym do realizacji inwestycji 
- składowania rur i materiałów budowlanych 
 
PoniŜszy wykaz w zgodności z umowami zawartymi z właścicielami działek: 
 
Gmina Miasto Rzeszów 

• 359/2 
• 398/1 
• 399 
• 402 
• 403 
• 413 
• 414 
• 416 
• 417 
• 423 
• 424 – zgoda tylko na odłoŜenie ziemi 
• 425 
• 429/1 
• 430 
 

Gmina Trzebownisko  
• 931/1 
• 948/2 
• 931/2 
• 930 
• 924/1 
• 928 
• 947/1 
• 941 
• 926/3 
• 940/3 
• 926/1 
• 940/1 
• 925 
• 939/1 
• 1514/1 
• 1515 
• 1516 
• 1517 
• 1518/1 
• 1519 
• 1521 
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• 1522 
• 1523 
• 1524 
• 1525/3 
• 1526/4 
• 1527/2 
• 1528/2 
• 1529/2 
• 1530/4 
• 1534/2 
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ZAŁ ĄCZNIK nr 2 do STO 
 

WYMAGANE RYSUNKI DO ODBIORU SIECI WODOCI ĄGOWEJ 
WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODET Ę . 

1. Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej na odbitce mapy w skali 1 :500 z podkolorowaniem wykonanej 
sieci oraz kolizji.  

2. Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej na odbitce mapy w skali 1 :500 z podkolorowaniem wykonanej 
sieci i kolizji wraz z opisem topograficznym uzbrojenia naziemnego (tj.: zasuwy główne, zasuwy domowe, 
hydranty, studnie rewizyjne, odpowietrzniki, odwodnienia studni), a takŜe: czasokres wykonania sieci, wykonawca, 
projektant i nr protokołu ZUDP.  

Ponadto na odwrocie inwentaryzacji naleŜy podać elementy wykonanej sieci tj.:  
- rodzaj materiału  
- średnica, długość sieci  
- armatura  
- zasuwy główne "Z" - ilość, średnica  
- zasuwy domowe "Zd" - ilość, średnica  
- zasuwa w nawiertce "Zn" - ilość, średnica  
- spusty "Zs"- ilość, średnica  
- odpowietrzniki "Odp" - ilość, średnica  
- hydranty "Hp" - hydrant podziemny, "Hn" - hydrant nadziemny  

  - studzienka wodomierzowa "Sw".  

4. Rozrysowanie węzłów (wykonać na odwrocie inwentaryzacji) 'podając jego numer np. W-l oraz z czego się 
składa  

5. Szkic zdawczo-odbiorczy do oznakowania armatury wodociągowej.  

WYMAGANE RYSUNK1DO ODBIORU SIECI KANALIZACYJNEJ  
lO  

WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODET Ę  

1. Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej na odbitce mapy w skali l :500 z podkolorowaniem wykonanej 
sieci oraz kolizji.  

2. Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej na odbitce mapy w skali 1 :500 z podkolorowaniem wykonanej 
sieci i kolizji wraz z opisem topograficznym studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, komór i innych obiektów, 
takŜe czasokres wykonania sieci, wykonawca, projektant i nr protokołu ZUDP.  

Ponadto na odwrocie inwentaryzacji naleŜy podać elementy wykonanej sieci tj.: - średnica, 
długość sieci  
- rodzaj materiału  
- studnie - ilość, średnica  
- kratki ściekowe - ilość.  

3. Szkic sieci kanalizacyjnej z rzędnymi studni i podłączeń przykanalików wg załączonego wzoru.  
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Uwaga: PowyŜsze dokumenty sporzadza sie w oparciu o nonny:  

- wodociag: BN-72/897201 "Rysunek inwentaryzacyiny zewnetrznych przewodów wodociagowych" .  

: kanalizacia: BŃ-72/8971-05 "Rysunek inwentaryzacyjny przewodów kanalizacyjnych zewnetrznych" .  
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KOLEJNO ŚĆ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY WYKONAWSTWIE. 
 I ODBIORACH SIECI I PRZYŁ ĄCZY WOD.- KAN. 

l. Wystąpienie de MPWiK o warunki techniczne podłączenia do istniejącej sieci wod.-kan. (do podania naleŜy dołączyć mapkę 
geodezyjną w skali l :500 lub l: l 000).  

2. Opracowanie przez osoby uprawnione projektu technicznego.  

3. Uzgodnienie projektu technicznego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i branŜowo w MPWiK.  

4. Realizacja projektu - roboty mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia i 
prowadzącego zarejestrowaną działalność gospodarczą. O terminie rozpoczęcia robót naleŜy pisemnie powiadomić MPWiK.  

5. Stosowane materiały, armatura i średnica rurociągów powinny być zgodne z projektem technicznym, a ewentualne zmiany 
kaŜdorazowo uzgodnione z Działem Sieci Wod.-Kan. MPWiK.  

6. Po wykonaniu sieci i przyłaczy wod.-kan. a przed ich zasypaniem naleŜy zgłosić je do geodety w celu dokonania pomiarów. a 
następnie zgłosić do odbioru w Dziale Sieci MPWiK.  

     7. Sieć wodociągową przed zasypaniem naleŜy poddać próbie ciśnieniowej o wartości 1,0 MPa. W czasie odbioru próby 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi MPWiK szkic sieci wraz z  rysunkami montaŜowymi węzłów wg 
załączonego wzoru.  

8. Następnie naleŜy dokonać płukania, dezynfekcji oraz badania jakości wody przez uprawnione laboratorium. Woda do próby 
ciśnieniowej oraz do płukania sieci wodociągowej moŜe być pobierana z sieci miejskiej wyłącznie za zgodą MPWiK.  

9. Po zasypaniu, uporządkowaniu terenu , oznakowaniu armatury Wykonawca (inwestor) zgłasza sieć wodociągową do odbioru 
końcowego przedstawiając następujące dokumenty:  
- operaty geodezyjne powykonawcze oraz szkice wg podanych przykładów,  
- protokoły lub wpisy z odbiorów cząstkowych i próby ciśnieniowej sieci wodociągowej,  
- laboratoryjne wyniki badania jakości wody.  
 - pozwolenie na budowę 
10. Czynności wymienione w punktach 6,7,8,9 wykonywane są przed podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej.  

11. Wcinki i nawiertu do istniejącej sieci wodociągowej dokonuje na pisemne zlecenie wyłącznie Dział Sieci Wod.-Kan. MPWiK.  

12. KaŜdy odcinek sieci kanalizacyjnej i przyłączy naleŜy obowiązkowo zgłosić do odbioru w MPWiK przed zasypaniem, a rzędne 
muszą być wpisane w dzienniku. budowy.  
- protokoły lub wpisy z odbiorów cząstkowych.  

13. Odb6r końcowy sieci kanalizacyjnej będzie odbywać się przed wykonaniem przyłączy 'domowych.  

14. Przyłącza kanalizacyjne mogą być wykonywane i odbierane dopiero po odbiorze głównej sieci kanalizacyjnej.  

15. Celem uzyskania protokołu odbioru i zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków , kanalizację naleŜy zgłosić do odbioru 
końcowego, przedstawiając inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w skali l :500 szkic wg załączonych rysunków oraz 
pozwolenie na budowę. 

16. Po spisaniu protokołu odbioru przyłączy wod.kan. naleŜy zawrzeć umowę o dostawę wody i odprowadzenie ścieków w Dziale 
Zbytu w terminie 7 dni o daty jego podpisania .  
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 Załącznik nr  3 do STO 

  

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
do odbioru robót budowlanych  

 

1. Cała trasa wodociągu ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią  
wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami  
ścieków drogą dojazdową do pompowni oraz zasilaniami  
elektroenergetycznymi  P1, P2, P3 pompowni wody oraz studzienkami  
pomiaru ścieków sanitarnych oraz sieciami elektroenergetycznymi            - 5 egz.
        

2. Obszar przekroczenia potoku Czarna       - 2 egz. 

3. Obszar przekroczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700  - 2 egz. 

4. Obszar przebudowy przyłącza gazu n/c φ32 
w miejscowości Zaczernie        - 2 egz. 

5. Obszar przekroczenia magistrali ciepłowniczej 2 x Dn 400 mm  - 2 egz. 

6. Obszar przekroczenia autostrady A4 w miejscowości Zaczernie  - 2 egz.  

7. Obszar przekroczenia siecią wodociągową kabla teletechnicznego  - 2 egz. 

8. Obszar przekroczenia kabla teletechnicznego w miejscowości  
Zaczernie – obiekty Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie   - 2 egz. 

9. Trasa linii kablowej elektrycznej od słupa nr 14 dla zasilania    - 2 egz. 
przepompowni ścieków sanitarnych P2 i pompowni wody 

10. Trasa linii kablowej zasilającej przepompownię ścieków  
sanitarnych P3          - 2 egz. 

11. Trasa linii kablowej zasilającej studnię pomiarową ścieków  
sanitarnych          - 2 egz. 
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                                                   Załącznik nr 4 do STO 
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