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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w celu realizacji zadania pn. 
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Strzeleczki”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie określonym dokumentacją projektową.  
Niniejsza ST związana jest z wykonaniem montażu rurociągów, armatury i urządzeń oraz 
ich odbiór. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz zaleceniami nadzoru 
inwestycyjnego. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - zeszyt Nr 9 
COBRTI INSTAL, Stefan Płuciennik, Jerzy Wilbik, Warszawa sierpień 2003  (w zakresie 
kanalizacji sanitarnej) oraz zeszyt Nr 3 COBRTI INSTAL, Stefan Płuciennik, Jerzy Wilbik, 
Warszawa wrzesień 2001  (w zakresie wodociągu). 

Ogólne warunki wykonywania robót ziemnych powinny być zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdział 10. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastępstwa materiałów w 
przypadku niemożności ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji 
oraz trwałości eksploatacyjnej. 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty 
techniczne lub odpowiadać PN Polskim Normom (lub PN-EN). 
 Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany wg wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.1 Przewody  
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.  
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Przyłącze wodociągowe 
Przyłącze wodociągowe wykonać z rur z polietylenu PE 100 SDR 17 PN 16. Rury 
powinny posiadać niezbędne dokumenty stwierdzające ich przeznaczenie do stosowania 
w tego typu instalacjach. 
 
Przyłącz kanalizacji sanitarnej 
Przyłącz kanalizacyjny zostanie wykonany z rur kanalizacyjnych PVC-U lite SN8 
kielichowych, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Rury powinny 
posiadać niezbędne dokumenty stwierdzające ich przeznaczenie do stosowania w tego 
typu instalacjach. 

 

Rury wg dokumentacji projektu wykonawczego. 

2.2 Kształtki i armatura wodociągowa 
Do budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy zastosować następujące 
kształtki i armaturę: 

- Nawiertka z zasuwą DN40 do nawiercania pod ciśnieniem dla rur PVC – 1szt. 
- trójnik równoprzelotowy DN90 PE wraz z redukcją doczołową PEDN90/DN32 

– 1 szt.  

- zasuwa DN80 – 2 szt.  

- zasuwa DN25 – 1 szt.  

- skrzynka uliczna – 3 szt.  

- klucz teleskopowy – 3 szt.  

- komora wodomierzowa wraz z wodomierzem i niezbędną armaturą – 1 szt. 

- hydrant nadziemny DN80 – 1 szt. 

 
Przy budowie sieci wodociągowej należy zastosować kształtki z żeliwa sferoidalnego 

zabezpieczone fabrycznie wewnętrzną i zewnętrzną powłoką z farby epoksydowej 
nakładanej metodą proszkową o grubości min. 250 µm lub kształtki PE.  W węzłach 
zastosować połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych dla systemu 
polietylenowego PE wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez łącznik 
RK. W połączeniach kołnierzowych należy stosować oryginalne uszczelki z wkładkami 
metalowymi.  

2.3 Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami 

projektowymi oraz wytycznymi i warunkami szczegółowymi producenta. Wg PN-EN 
10729:1999, PN-EN 476. Studzienki na trasie należy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową na kanałach kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne 
z tworzyw sztucznych. Studnie wykonane będą na zamówienie po wytyczeniu trasy 
i uściśleniu danych (określeniu katów wlotów, włączeń przyłączy, kaskad- In-situ itp.) 
Studzienki rewizyjne, załomowe i na przyłączach zostały zaprojektowane z tworzywa 
sztucznego, z elementów posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. Zastosowano 
studzienkę DN 425 mm. Jest to studnia przelotowa, połączeniowa montowana na 
kanałach głównych i bocznych jako studnia kontrolna. Studnie spełniające wymagania 
PN-EN 13598-2. Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE lub PP (polietylen lub 
polipropylen). Studnie o budowie modułowej (zbudowane z elementów: podstawa  
i pierścień wznoszący lub rura karbowana o wewnętrznym wymiarze >= 400 mm  
w świetle). Studnie wykonane z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów 
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oraz środków spieniających. Podstawy – studni (kinety): prefabrykowane kinety 
przepływowe, zbiorcze w standardowym zakresie średnic od φ 160 do φ 200. Podstawy 
studni powinny posiadać standardowy spadek w kinecie min. 0,5% a wysokość spocznika 
powinna mieć minimum 1 D. Ze względów hydraulicznych zaleca się stosowanie 
podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi – tzn. takich, w których średnica kinety 
podstawy przewyższa maksymalnie średnice rury dopływowej, co najwyżej o 1 dymensję 
(średnicę). Na ciągach kanalizacji gdzie występuje woda gruntowa, na terenach 
zalewowych lub przy występowaniu niestabilnych gruntów słabonośnych zaleca się 
posadowienie studni w sposób następujący: Projektuje się wymianę gruntu na materiał 
grupy nośności G1 i G2 z dodatkiem 125 kg cementu na 1m3 gruntu. Po wymieszaniu 
gruntu z cementem materiałem tym należy wypełnić wykop 50 cm wokół studni. 
Wypełnienie nanosić warstwami i zagęszczać. Materiał wypełnieniowy (typ, rodzaj, 
uziarnienie) i zagęszczenie wokół studni zgodnie z instrukcją montażu i zgodnie z normą 
PN-EN 1610. Montaż studni zgodnie z instrukcją posadowienia, i zgodnie z PN-EN 
1610. Montaż i zabudowa studzienek w terenie pod nadzorem technicznym producenta 
studni. Dla studzienek usytuowanych na terenach zalewowych zaprojektowano 
zamknięcia włazem żeliwnym wodoszczelnym zapewniającym szczelność przy zalaniu 
wodą do wysokości 3,0 m słupa wody. Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne poprzez 
podniesienie włazów studni na terenach zalewowych ponad teren istniejący i obsypanie 
studni gruntem w formie stożka. Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być 
wykonane materiałem sypkim warstwami o grubości 0,30 m z równomiernym 
zagęszczeniem warstw tak aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg 
zmodyfikowanej próby Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji studzienek w terenie 
zielonym: 95 %, studzienek w drodze: 97 %.  

Armatura wg dokumentacji projektu wykonawczego. 

2.4 Pompownia ścieków sanitarnych 
 
Pompownię zaprojektowano na bazie zbiornika podziemnego Dn1500. Wewnątrz 
zabudowane będą min. dwie pompy. Pompownia będzie miała za zadanie 
przepompowanie ścieków sanitarnych w ilości ok. 0,03 m3/h do istniejącej kanalizacji 
tłocznej DN140 PE zlokalizowanej na działce 709/5 (obręb Łowkowice). Pompy będą 
pracowały naprzemiennie tj. jedna z pomp będzie stanowiła rezerwę na wypadek awarii 
drugiej. Spływające ścieki z budynku socjalno-biurowego będą trafiały do pompowni 
kanałem grawitacyjnym DN160 mm SN8 PVC-U. 
 
W ramach projektowanej pompowni ścieków należy zastosować pompy z 
wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażone w urządzenie 
rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami 
długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki 
spowodowałyby jej zatkanie. 
Należy zastosować agregaty zatapialne, jednostopniowe, pompy odśrodkowe napędzane 
silnikiem indukcyjnym asynchronicznym w układzie monoblokowym. Silnik agregatu 
misi być hermetycznie zamknięty, a chłodzenie jego odbywa się przez otaczające go 
medium. Stojan silnika wciśnięty jest w żeliwny korpus, a wirnik silnika wciśnięty jest na 
wał ze stali nierdzewnej. Wał ułożyskowany jest na dwóch łożyskach kulkowych 
wypełnionych smarem stałym. Hermetyzacje silnika osiągnięto przez zabudowę dwóch 
uszczelnień mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorą olejowa pełniącą role 
bufora pochłaniającego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. 
Materiał uszczelnienia - para cierna: węglik krzemu/węglik krzemu. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację nadzoru inwestycyjnego 
oraz uwzględniać specyfikę obiektu. 

4. Transport i składowanie 

4.1 Przewody  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 
w wiązkach, opierając ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2 m. Spodnia 
warstwa rur powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm 
i wysokości takiej aby kielichy nie leżały na ziemi. Kielichy rur winny być tak wysunięte 
aby końce rur z wyższej warstwy nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. 

W okresie letnim zabezpieczyć rury przed nadmiernym wpływem promieniowania 
słonecznego poprzez zadaszenia. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych rur. 

4.2 Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

4.3 Armatura 
 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Montaż rurociągów  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody mogące spowodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej, muru itp.). 

Należy sprawdzić czy elementy rur przeznaczone do montażu nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 

Ewentualne zanieczyszczenia należy usunąć. Rur uszkodzonych nie można używać do 
montażu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
połączeń. Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. 
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Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane będące granicą strefy pożarowej należy 
wykonać jako przeciwpożarowe w klasie odporności 120 min (EI 120). 
 

5.1.1. Rurociągi wodociągowe 
Rurociągi należy łączyć w zależności od systemu na gwint, kołnierze lub złączki 

zaciskowe stosując wytyczne Producenta. 
Należy stosować odpowiednie mocowanie przewidziane dla danego typu rurociągów 
i średnicy poszczególnych odcinków. 
Montaż rurociągów  należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3). 
 

5.1.2. Rurociągi kanalizacyjne 
Łączenie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

Producenta. Przed wykonaniem połączenia należy sprawdzić prawidłowość ułożenia 
uszczelki w kielichu oraz zastosować odpowiedni środek smarowniczy do uszczelki 
zalecany przez Producenta. 
Należy stosować odpowiednie uchwyty mocujące dla rur. Rodzaj uchwytów i sposób 
mocowania wg wytycznych Producenta. 
 
6. Montaż rurociągów należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL 
(zeszyt nr 7). 

6.1 Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami Producenta. 

6.2 Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zasypaniem powinna być poddana próbie szczelności. 
• W przypadku wystąpienia odrębnych zładów badania szczelności należy 

przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
• Próby szczelności należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3),  
• Próby szczelności należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7),  
• Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

7. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi 
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7), „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3) oraz   
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
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6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów  i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które spełniają 
wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego      i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz datę przekazania przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
- okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, ewentualnych prac związanych z pobieraniem 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,  kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje   z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów  stanowi  dokument pozwalający na  rozliczenie faktycznego  postępu  
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty zastosowanych materiałów 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły 
przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy 
cywilno — prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję 
na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. Odbiór robót 
 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3),  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wydanymi 
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7)  
Odbiór robót obejmuje: 
• odbiory częściowe (międzyoperacyjne) dla robót zanikających lub ulegających 

zakryciu 
• odbiory końcowe (całego zakresu prac) 
• odbiory pogwarancyjne 

 
Odbiór częściowy dotyczy tych elementów instalacji, które zgodnie z przewidywaną 
w dokumentacji technologią ulegają podczas wykonywania zakryciu uniemożliwiającym 
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ich późniejszą kontrolę np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegających 
wypełnieniu i zabudowie przed terminem odbioru całej instalacji. 
 
Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i kontroli jakości robót. 
 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu 
dokonanej przez nadzór inwestycyjny przy udziale wykonawcy. 

9. Obmiar robót 
 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie       z wymaganiami ST. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

10. Podstawa płatności 
 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 

11. Przepisy związane 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Warunków 
Technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie Dz U. nr 75 poz 
690, nr 33/03 poz. 270 (z późniejszymi zmianami) 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez 
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3) 

• Warunki technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (zeszyt nr 7)  
wydane przez COBRTI INSTAL. 

• PN-81/B-10700/00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze 

• PN-EN 12056-(1-4) :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999. 
 


