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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczącymi wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania p.n.: Budowa przepompowni ścieków wraz  

z systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: "Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz "Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacja sanitarnej w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie".  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

1.3.1. ZAKRES ROBÓT 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi (ST): 

 

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiórkowe. 

ST-05 Obiekty sieciowe 

ST-07 Instalacje elektryczne i AKP 

 

Zakres robót zasadniczych do wykonania zadania obejmuje: 

         1. Dostawa i montaż kompletnej przepompowni w ul. Borsuczej składającej się z: 

- komory zbiornika wraz ze zwieńczeniem i włazem, posadowionej na płycie betonowej, 

- kompletne wyposażenie przepompowni (m.in.: orurowanie, armatura, przepływomierz, 

pompy, drabina, itd.), 

- instalacji zasilania (od istniejącego złącza kablowego ZK) i sterowania przepompowni 

(w tym szafa zasilająco-sterownicza), automatyki i monitoringu, 

           - zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu. 

 
2. Dostawa i montaż kompletnej przepompowni w ul. Serdecznej składającej się z: 

- komory zbiornika wraz ze zwieńczeniem i włazem, posadowionej na płycie betonowej, 

- kompletne wyposażenie przepompowni (m.in.: orurowanie, armatura, przepływomierz, 

pompy, drabina, itd.), 

- instalacji zasilania (od istniejącego złącza kablowego ZK) i sterowania przepompowni  

(w tym szafa zasilająco-sterownicza), automatyki i monitoringu, 

 - zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu. 
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1.3.2. NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

 

KOD CPV NAZWA  NR ST 

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01 

45200000-9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei 

 

45233000-9 
 
45236000-0 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

Wyrównanie terenu 

   ST-05 

ST-01 

45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311000-0 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 

ST-07 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych ST-07 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne ST-07 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dokumentacja Projektowa – projekty budowlane i wykonawcze stanowiące podstawę 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane  

przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  

z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu 

budowlanego 

Używane skróty należy czytać następująco: 

AKP  - Aparatura kontrolno-pomiarowa 

AKPiA  - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 
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BIOZ  - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia 

CD  - Centralna Dyspozytornia 

CPV  - Wspólny słownik zamówień publicznych. 

DN  - Oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w 

milimetrach 

DTR  - Dokumentacja techniczno-ruchowa 

IP  - Stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej, 

nN  - Niskie napięcie 

PN  - Polska Norma, 

PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

SIWZ  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SN  - Średnie napięcie 

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

STG  - Stacja transformatorowa główna 

STO  - Stacja transformatorowa oddziałowa 

WLZ  - Wewnętrzna linia zasilająca 

WO - Warunki Ogólne.  

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy 

do wybudowania  obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie 

usuwania ścieków,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.  
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i poleceniami Zamawiającego. 
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Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże 

Wykonawcy teren budowy (dalej zwany również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę  punktów 

pomiarowych na terenie budowy do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

Uzgodnienia. Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie 

projekty posiadają ważne decyzje pozwolenia na budowę (ZWiK Sp. z o.o. w Oławie, jako 

inwestor,  dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia Rozpoczęcia robót w 

odpowiednich organach nadzoru budowlanego i zarejestrowała Dziennik Budowy).  

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu dokumentacji  

wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby 

wystąpi do właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły 

ważność, w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie 

koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień (za wyjątkiem pozwolenia na budowę) 

Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

 

Lista kluczowego personelu: Wykonawca zapewni kluczowy personel niezbędny do 

realizacji inwestycji. Wszyscy członkowie kluczowego personelu muszą posiadać 

uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowlane odpowiednio do pełnionej funkcji. 

 

1.5.1. DOKUMENTACJA BUDOWY  

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią: 

a) Projekt wraz z pozwoleniem na budowę, będący w posiadaniu Zamawiającego, 

b) Projekty Wykonawcze (Projekt organizacji ruchu zastępczego dla ul. Borsuczej  

i ul. Wilczej, Projekt organizacji ruchu zastępczego dla ul. Serdecznej i ul. Łagodnej, 

Projekt odbudowy nawierzchni dla ul. Borsuczej i ul. Wilczej, Projekt odbudowy 

nawierzchni dla ul. Serdecznej i ul. Łagodnej, rysunki wykonawcze: Schemat pompowni 

ścieków sanitarnych – lokalizacja otworów - P98,  Schemat pompowni ścieków 

sanitarnych – lokalizacja otworów - P99) i Specyfikacje Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych,  

c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania 

techniczno-organizacyjne przewidziane w SIWZ do sporządzenia (t.j. Projekt 

szalowania ścian wykopów) i dostarczenia przez Wykonawcę.  

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać: 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą 

Dokumentację Budowy dla całości wykonywanych robót w wersji drukowanej  

i elektronicznej; 

- ewentualne aktualizacje Projektów organizacji ruchu zastępczego dla robót  

w pasie drogowym za uprzednią zgodą Zamawiającego w zależności od 

przyjętej organizacji robót uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według 



ST-00 Wymagania ogólne 9 

 

 

 
Budowa przepompowni ścieków wraz systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: "Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej  
w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie" 

  

 

obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń 

na zajęcie pasa drogowego, 

- projekty odzysku materiałów (jeżeli są wymagane) uzgodnione  

z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur  

wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa 

drogowego, 

- dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót przez ich rozpoczęciem,  

w trakcie ich realizacji oraz po zakończeniu robót,  

- geodezyjną dokumentację odtworzenia granic nieruchomości; 

- na zakończenie prac oświadczenie władających daną posesją o przywróceniu 

stanu pierwotnego na posesji; 

- ekspertyzy stanów technicznych budynków w pobliżu prowadzonych robót  

(w odległości, w której może występować negatywne oddziaływanie robót – jeżeli 

będą wymagane); 

- rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za niezbędne do wykonania 

wszelkich instalacji wewnętrznych w przepompowniach ścieków oraz transmisji 

sygnałów stanu pracy i monitoringu tych przepompowni do Dyspozytorni Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji. 

Dokumentacja powykonawcza winna zostać wykonana w jednym egzemplarzu 

papierowym oraz w formie elektronicznej na nośniku danych. 

 

 

1.5.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ BUDOWY I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

stanowią część SIWZ, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  

lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane 

określone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy 

lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z uzgodnionymi 

Projektami organizacji ruchu. W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić 

bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót,  

a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie 

zmiany organizacji ruchu w sposób zwyczajowo przejęty (np. ogłoszenia, prasa, 

strona internetowa Urzędu Miasta Oława). Wszystkie formalności związane  

z koniecznym zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności  

od potrzeb i postępu Robót Projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco za zgodą Zamawiającego. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, sygnalizację 

ostrzegawczą 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. 

(c)  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Ofertową. W Cenę 

Ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: 

energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  

W Cenę Ofertową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Robót 

oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Robót. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  

(e) Zaplecze budowy  

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie.  

Lokalizację i ilość zapleczy określi Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe  

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą 

znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas 

trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 

korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty 

czy magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny 

i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być 

one uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego 

stanu dzięki remontowi i malowaniu 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 

wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki 

do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

 
1.5.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1). Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

2). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany  

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

 

1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

Właścicieli/Zarządców tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych  

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Ofertową włączone są wszelkie opłaty za nadzór 

Użytkowników i Właścicieli/Zarządców tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany 

oraz wymaganie czasowe wyłączenia w okresie prowadzenia Robót. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, czasowego wyłączenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego  

i Zarządców/Właścicieli instalacji oraz urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowanych Właścicieli/Zarządców oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Zamawiającego.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone  

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji Robót określonych w planach 

BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

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

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 

dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi 

szkodami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT. 
 

Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac  

oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie  

z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie 

organy i instytucje oraz właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 



ST-00 Wymagania ogólne 14 

 

 

 
Budowa przepompowni ścieków wraz systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: "Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej  
w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie" 

  

 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 

wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 

terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 

zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 

montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. 

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

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej.  

 

1.5.13. NADZÓR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA  
 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Zamawiającego  

oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Do momentu uzyskania od 

Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 

wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze 

Roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 

kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa 

okaże się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony 

do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym  

z postanowieniami SIWZ. 

 
1.5.14. PRZEKROCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH I ODPROWADZENIE WÓD Z POMPOWANIA 
 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem 

Zarządcy rowów o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z przekroczeniem 

rowów. 

Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 

powykonawczą zawierającą operat geodezyjny przejścia pod rowami. 

W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do urządzeń melioracyjnych 

należy zastosować urządzenia wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić 

zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania. 

Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Ofertową. 

 

1.5.15. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW ORAZ PRZESADZENIE DRZEW 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki  

lub przesadzania drzew i krzewów. Na etapie projektowania nie przewidziano wycinki 

drzew i krzewów. W przypadku nowych nasadzeń przed przystąpieniem do  ich wycinki 

lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona w razie konieczności 
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raport dendrologiczny inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym robotami oraz inne 

niezbędne opracowania i dokumentacje.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 

wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni.  

 

1.5.16. ODBIORY 
 

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, próbach szczelności  Zamawiającego  z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem oraz wszystkich Właścicieli/Zarządców urządzeń podziemnych  

i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania formalne 

2.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

(Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881),  

i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym  

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań.  

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować 

1. wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych –  

w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności, deklarację zgodności  

z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, deklarację właściwości użytkowych –  

w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3. wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

4. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez 
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projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 

obowiązującymi normami.  

2.1.3. Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 

z dnia 12.03.1996r.  

2.1.4  Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z wymaganiami SIWZ. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu  

i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia. 

 

2.2. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania,  

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji  

do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 

terenu przy ukończeniu Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w SIWZ będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań SIWZ lub wskazań Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w SIWZ. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
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materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy, Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane  

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającego lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Zamawiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający może polecić 

przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac 

Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe 

już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń 

do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 

Zamawiającego i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do 

jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one 

faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki 

zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą 

równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich 

tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

materiałami, a istniejących w innych językach. 
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Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowany według innych standardów międzynarodowych  

i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z SIWZ i różnych gwarancji zawartych  

w niniejszym dokumencie. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w SIWZ; w przypadku braku ustaleń w ww. dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w SIWZ i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli ST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków SIWZ lub uzgodnień z Zamawiającym, zostanie przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w SIWZ i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom SIWZ i uzgodnieniom z Zamawiającym na 

polecenie Zamawiającego będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać  

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z SIWZ, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Budowy, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione  

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy (tj. obszar dostępny 

szerokość 3 m wzdłuż osi kanalizacji) i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą 

być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Ocena stanu technicznego budynków. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona 

oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy 

kanalizacji lub wodociągu, a w przypadku stosowania młota pneumatycznego, dla 

budynków mieszczących się w odległości mniejszej niż 20 m wykona zabezpieczenia 

tymczasowe i sporządzi odpowiednie protokoły. 

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną  

 

5.2.1. GEODEZYJNE WYZNACZANIE OBIEKTÓW W TERENIE  
 

Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej  - uprawniony 

geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej  

do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie  

oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

 stałe punkty wysokościowe – repery.  

 

5.2.2. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE W TOKU BUDOWY  

Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych (dane  

z pomiarów, szkice powykonawcze), 

 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 

kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 

geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  
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Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem 

do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje 

kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 

elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające 

wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

 

5.2.3. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY  

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych  

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 

5.2.4. GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 

szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 

budowlanego. W treści nanieść rzędne wszelkich punktów charakterystycznych 

przepompowni i sieci (t.j.  rzędne dna i włazów kanalizacyjnych, rzędne końców odejść  

oraz terenu. Na szkicach należy ponadto podać układ wysokościowy, współrzędnych oraz 

wszelkie średnice, długości oraz rodzaj materiału inwentaryzowanych sieci. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian 

na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu. 

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje Zamawiającemu oryginał dokumentacji  

w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. 

 

5.3. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami. 

 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy 

do wybudowania  obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

   f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie 

usuwania ścieków,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
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8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

5.4. Harmonogram Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 

harmonogramu całej budowy oraz harmonogramu rozruchów zgodnie z wymogami 

określonymi w SIWZ. 

5.5. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Placu budowy oraz podda 

zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

5.6. Wycinka zieleni 

Na etapie projektowania nie wystąpiła kolizja z zielenią, natomiast w przypadku gdyby 

zaszła konieczność przeprowadzenia jakiejkolwiek wycinki drzew lub krzewów 

(nowonasadzonych) to przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzję 

zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów. 

Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na odpowiednie 

składowisko wraz z utylizacją wybrane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym. 

5.7. Ogólny opis przewidywanych robót 

 

Zakres robót zasadniczych do wykonania zadania obejmuje: 

1. Dostawa i montaż kompletnej przepompowni w ul. Borsuczej składającej się z: 

- komory zbiornika wraz ze zwieńczeniem i włazem, posadowionej na płycie betonowej, 

- kompletne wyposażenie przepompowni (m.in.: orurowanie, armatura, przepływomierz, 

pompy, drabina, itd.), 

- instalacji zasilania (od istniejącego złącza kablowego ZK) i sterowania przepompowni 

(w tym szafa zasilająco-sterownicza), automatyki i monitoringu, 

- zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu. 

 

2. Dostawa i montaż kompletnej przepompowni w ul. Serdecznejj składającej się z: 

- komory zbiornika wraz ze zwieńczeniem i włazem, posadowionej na płycie betonowej, 

- kompletne wyposażenie przepompowni (m.in.: orurowanie, armatura, przepływomierz, 

pompy, drabina, itd.), 

- instalacji zasilania (od istniejącego złącza kablowego ZK) i sterowania przepompowni 

(w tym szafa zasilająco-sterownicza), automatyki i monitoringu, 

- zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu. 

 

Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania robót znajduje się w Specyfikacjach 

Technicznych 01, 05, 07. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami SIWZ. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z SIWZ. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

 

6.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego.  

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego  

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

niezwłocznie po ich wykonaniu. 

6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
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mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego  

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z wymogami SIWZ.  

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i SIWZ, stanowią  

w szczególności: 

1) Pozwolenia na budowę wraz z Projektami Budowlanymi, 

2) Dziennik Budowy, 

3) Projekty Wykonawcze, 

4) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze, 

5) Komunikaty zgodne z SIWZ (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa, itp.) 

6) Harmonogram Robót 

7) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

8) Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów, 

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze, 

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

11) Protokoły Przekazania Robót, 

 
W/w dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Zamówienia będą 

przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane  

w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego, Nadzoru 

Budowlanego oraz innych uprawnionych organów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady obmiaru Robót 

Obmiar musi wykazać kompletność wykonania zakresu Zamówienia opisanego w SIWZ 

zgodnie z Formularzem Cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ).  

Dokumentami potwierdzającymi kompletność pozycji obmiarowych wyszczególnionych  

w załączniku nr 1a są: 

 Szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o wykonaniu przepompowni zgodnie  

z zatwierdzonym projektem budowlanym, 
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 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  

w trakcie wykonywania robót, 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

 Protokoły z odbiorów częściowych (m.in.: protokoły robót zanikowych, próby 

szczelności komory, protokół z badania rezystancji przewodów elektrycznych)  

oraz protokoły zdawczo – odbiorcze spisane z zarządcami terenu, 

 Protokół z rozruchu działania układu hydraulicznego, zasilania, sterowania, 

monitoringu i automatyki, 

 Raporty z badań geotechnicznych określonych w projekcie odbudowy nawierzchni  

 Dokumenty potwierdzające prawidłowość i jakość zastosowanych materiałów 

(deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje właściwości użytkowych)  

 

7.2. Jednostki obmiaru 

 kpl obejmuje wykonanie kompletnej przepompowni składającej się z: 
   - komory zbiornika wraz ze zwieńczeniem i włazem, posadowionej na  

   płycie betonowej, 
- kompletnego wyposażenie przepompowni (m.in.: orurowanie, 
armatura,  

   przepływomierz, pompy, drabina, itd.), 
   - instalacji zasilania (od istniejącego złącza kablowego ZK) i sterowania  
   przepompowni (w tym szafa zasilająco-sterownicza), automatyki  
   i monitoringu, 

  - zagospodarowanie terenu, oświetlenie terenu. 
 
Komplet uwzględnia wszelkie koszty Wykonawcy związane z utrzymaniem i organizacją 
Terenu Budowy, koszty ubezpieczeń, gwarancji należytego wykonania, koszty związane 
z czasowym zajęciem terenu, czasowym wyłączeniem instalacji i urządzeń, wykonaniem 
projektów wykonawczych, wykonaniem wszelkich robót tymczasowych w niezbędnym 
zakresie t.j. roboty przygotowawcze, ziemne, odwodnieniowe, zabezpieczające, 
montażowe, związane z odbudową terenu, związane z przeprowadzeniem prób, badań 
oraz rozruchów, prac geodezyjnych oraz sporządzenia niezbędnej dokumentacji.   

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje 

Zamawiający. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia 

Zamawiającego pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 

podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych Robót z SIWZ, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności  
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z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

 przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez 

Zamawiającego, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot  

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 

Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającycm. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór części robót zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 

niniejszej ST, dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.3. Próby końcowe 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić Próby końcowe 

pompowni wraz z rurociągami tłocznymi oraz systemem automatyki, sterowania  

i monitoringu według poniższych wymagań.  

Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Zamawiającego  

oraz innych osób wskazanych przez Zamawiającego, zakończyć raportem i załączyć do 

dokumentacji rozruchu pompowni. 

 

8.3.1. WARUNKI ROZPOCZĘCIA PRÓB KOŃCOWYCH 
 

1) Zakończenie prac montażowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi 

maszyn i urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 

technicznych pracy; 

2) Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych,  

a w szczególności: 

a) sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 

obwodów sterowania, 

b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

c) sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

d) wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 

e) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

f) wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

3) Sprawdzenie i wstępna regulacja pomp, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki, a 

w szczególności: 

a) Sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, sterowania 
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b) Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie 

umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 

4) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 

energetyczne; 

5) Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp. Dotyczy to w szczególności rurociągu tłocznego; 

6) Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

a) działanie urządzeń mechanicznych, 

b) schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania, 

c) instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w 

DTR urządzeń, 

d) ogólnych wytycznych i przepisów BHP i ppoż. 

Zabezpieczenie osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt bhp i ppoż. oraz ratowniczy. 

 

8.3.2. ZAKRES I ETAPY PRÓB KOŃCOWYCH 
 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch pompowni, zgodnie 

zatwierdzonym przez Zamawiającego programem rozruchu. 

Etapy Prób Końcowych będą następujące: 

1) Wyposażenie w sprzęt bhp 

2) Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na 

sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania pomp,  

a) połączeń przewodów, 

b) działania armatury, 

c) prawidłowości montażu pomp, a w szczególności ustawienia ich na płycie 

fundamentowej, zamocowania oraz współosiowości ustawienia, 

d) na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn (pomp, agregatów)  

i urządzeń (żurawi) przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR 

dla tego etapu rozruchu. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie 

maszyn lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napędu. 

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte 

protokołem przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu 

hydraulicznego. 

3) Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych 

pod obciążeniem wodą,  

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 

mechanicznego (indywidualnego) urządzeń. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania pompowni za pomocą 

napełnienia, czystą wodą, 

 sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą, 

przepuszczenia przez urządzenie czystej wody, aby zauważone usterki mogły być 

usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

 sprawdzenie parametrów pracy pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 



ST-00 Wymagania ogólne 27 

 

 

 
Budowa przepompowni ścieków wraz systemem automatyki, sterowania i monitoringu dla zadań: "Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borsuczej i ul. Wilczej w Oławie" oraz "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacja sanitarnej  
w rejonie ul. Serdecznej i ul. Łagodnej w Oławie" 

  

 

 sprawdzenie działania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat) 

4) Rozruch technologiczny z użyciem  medium - woda, w wyniku, którego osiąga się 

założone projektem parametry technologiczne. 

Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza się do: 

 sprawdzenia działania pompowni w warunkach ich obciążenia i działania systemu 

automatyki, sterowania i monitoringu z Centralnej Dyspozytorni  

Warunki  rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego: 

 zakończenie rozruchu mechanicznego oraz hydraulicznego, 

 wykonanie systemu automatyki, sterowania i monitoringu z CD 

 przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i ppoż., 

 zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 

 wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia, sprzęt bhp i ppoż. 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym przez 

Zamawiającego i oddelegowanym przez przyszłego Użytkownika personelem.  

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej 

pracy dostarczonych urządzeń. 

 

8.3.3. RAPORT Z PRÓB KOŃCOWYCH 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

 sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 

rozruchowych z oceną pracy pompowni, odnotowaniem wszystkich zmian  

w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia 

rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

 sprawozdanie dla Użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów,  

które wystąpiły w czasie rozruchu, 

 protokół stwierdzający, że przepompownia spełnia założone wymagania 

technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez 

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji 

rozruchu pompowni. 

8.4. Odbiór końcowy i przejęcie robót 

8.4.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  

w trakcie wykonywania robót. 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 Protokoły z odbiorów częściowych (m.in.: protokół z wyłączenia i ponownego 

załączenia linii energetycznej średniego napięcia, protokoły robót zanikowych, próby 

szczelności komory, protokół z badania rezystancji przewodów elektrycznych)  

oraz protokoły zdawczo – odbiorcze spisane z zarządcami terenu. 
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 Protokół z rozruchu działania układu hydraulicznego, zasilania, sterowania, 
monitoringu i automatyki, dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych 
Urządzeń oraz książek eksploatacji dla wybudowanych obiektów, 

 Raport z badań geotechnicznych określonych w projekcie odbudowy nawierzchni 

(załącznik SIWZ nr 23, 24) 

 Szkic geodezyjny z potwierdzeniem geodety o wykonaniu przepompowni zgodnie  

z zatwierdzonym projektem budowlanym 

 Dokumenty potwierdzające prawidłowość zastosowanych materiałów (deklaracje 

właściwości użytkowych lub deklaracje właściwości użytkowych),  

 

8.4.2. PRZEBIEG ODBIORU KOŃCOWEGO 
 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. Nadzór nad przebiegiem 

sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będą przedstawiciele 

Zamawiającego, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze  

przez Zamawiającego, których udział w Odbiorze jest wymagany przepisami.  

Przebieg odbioru Końcowego: 

1) sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych zgodnie  

z wymogami SIWZ i Prawa budowlanego, 

2) sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z wymogami SIWZ, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną, 

3) Protokolarne przejecie robót zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest ryczałtowa Cena Ofertowa stanowiąca sumę Cen obliczeniowych 

zestawionych w Formularzu Cenowym (załącznik nr 1a do SIWZ).  

Cena Ofertowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych  

i w Dokumentacji Projektowej.  

Cena Ofertowa będzie obejmować w szczególności: 

 Robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane; 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i  demontaż na stanowisku pracy); 

 Koszty pośrednie,  w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa robót, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dot. bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dot. wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz  koszty zarządu Wykonawcy; 

 Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 

wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych; 
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 Koszty wszystkich prac towarzyszących niezbędnych do wykonania Robót Stałych 

i przeprowadzenia Prób Końcowych; 

 Koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymogami SIWZ; 

 Koszty spełnienia wszystkich wymagań wynikających z SIWZ, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji w Formularzu Cenowym; 

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania 

wad; 

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Z wyłączeniem pozycji zestawionych w Formularzu Cenowym spełnienie wymagań 

niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone 

w zryczałtowane ceny jednostkowe określone SIWZ. 

 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń  

Wykonawca uwzględni w zryczałtowanych cenach jednostkowych wszelkie koszty 

zawarcia ubezpieczeń.  

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

wymienionych w SIWZ Wykonawca uwzględni w ramach w zryczałtowanych cen 

jednostkowych podanych w Formularzu Cenowym.  

9.4. Dokumenty Wykonawcy 

Koszty opracowania Dokumentów Wykonawcy, w tym w szczególności wymienionych  

w punkcie 1.5.1. niniejszej ST należy uwzględnić odpowiednio w ramach  zryczałtowanych 

cen jednostkowych podanych w Formularzu Cenowym.. 

9.5. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń 

Koszty związane z organizacją ruchu, odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji 

Wykonawca uwzględni w ramach  zryczałtowanych cen jednostkowych podanych  

w Formularzu Cenowym. 

9.6. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczony zgodnie z Ustawą  

z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 04.204.2086) ponosi Wykonawca. 

Koszt zostanie uwzględniony w ramach  zryczałtowanych cen jednostkowych podanych  

w Formularzu Cenowym. 

9.7. Koszty wycinki drzew i krzewów 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. W przypadku konieczności wycinki 

nowonasadzonych drzew koszty ponosi Wykonawca. 
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9.8. Koszty Prób Końcowych 

Koszty związane z wykonaniem Prób Końcowych, Wykonawca uwzględni odpowiednio  

w ramach zryczałtowanych cen jednostkowych podanych w Formularzu Cenowym.  

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-93/N-01256.03 
/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 

 

10.2. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881. 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.2027) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.1321). 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004r. nr 261, 
poz.2603). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360) wraz z 
aktami wykonawczymi. 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156, poz.1118) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 83 poz. 578). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z 
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rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to 
rozporządzenie (Dz. U. 2004r Nr 1 poz.2). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych 
niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne 
przekształcanie (Dz. U. 2006r Nr 63 poz. 441). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. Nr 97 poz. 1055). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca, 2003 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725 z 
późniejszymi zmianami Dz.U.2003r. Nr 170 poz. 1652 ). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2497). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195 
poz. 2011). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128 z późniejszymi zmianami - Dz.U.2004 Nr 
93 poz. 888). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U.2007.143.1002). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.06.80.563). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Nr 98, poz. 881). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 
126 poz. 839). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). Dz.U. 2005 Nr 130 poz. 1087 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 
poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81). Dz.U 2007 nr 88, poz. 587 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony 
Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r). 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.). 

 Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z 
dnia 11.04.1988 r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980 r.). 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

 


