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I.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.  WSTĘP 
1.1       Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania (robót budowlanych) remontu zbiornika wyrównawczego, wody     
V = 1200 m3 w Tarnowie Opolskim ul. Ogórkowa. 
 
1.2 Zakres robót 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
 wykonanie rusztowań i zabezpieczeń dna zbiornika, 
 skucie otuliny zbrojenia w miejscach ognisk korozji, 
 oczyszczenie powierzchni metodą strumieniowo – ścierną,    
 wykonanie miejscowych napraw i uzupełnień w miejscach skorodowanego 

zbrojenia, 
 uszczelnienie istniejących przecieków wody poprzez ściany metodą iniek-

cji, 
 wykonanie nowej powłoki wodoszczelnej na ścianach z zatarciem na gład-

ko, 
 wykonanie powłoki wodoszczelnej metodą natrysku na stropie zbiornika. 
 
1.3       Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4      Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązują-
cymi normami i przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Użyte w Specyfikacji Technicznej określenia należy rozumieć w sposób okre-
ślony w punkcie 1.5 . 
 
1.5     Określenia ogólne: 
1.  Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponume-
rowanym stronami służącymi do notowania wydarzeń które wyniknęły w trak-
cie wykonywania robót, rejestrowania odbiorów robót, przekazywania poleceń 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru,   Wykonawcą i Projektantem 
2.  Kierownik budowy – osoba, którą wyznacza Wykonawca i która jest upo-
ważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w spra-
wach dotyczących realizacji obiektu. 
3.  Kosztorys ofertowy – wyceniony przedmiar robót. 
4.  Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolej-
ności   technologicznej ich wykonania. 
5.  Księga obmiarów – zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez 
inspektora nadzoru , który służy do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w  formie wyliczeń i dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiarów podlegają   potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
6.  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją  projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
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7.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna która jest autorem Do-
kumentacji  Projektowej. 
 
1.6      Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót odpowiada za jakość wykonania robót i za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspekto-
ra Nadzoru, oraz zaleceniami Projektanta. 
 
1.6.1  Przekazanie placu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych 
przekaże wykonawcy, plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgod-
nieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne głównych 
tras linii, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów Robót, oraz co najmniej 2 egz. 
pełnej dokumentacji projektowej. 
 
1.6.2  Dokumentacja projektowa 
 1/  Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 2 egz. Dokumentacji Pro-
jektowej i 2 egz. ST. 
 2/ Jeśli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnie-
nie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egz. i przedłoży je do 
zatwierdzenia. 
 3/ Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
1.6.3   Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 1/ Dane określone w dokumentacji projektowej i ST winny być uważa-
ne za wartości docelowe. Cechy materiałów i aparatury winny być zgodne z 
określonymi wymaganiami, lub zbliżone do nich w granicach istniejącej tole-
rancji, akceptowanej zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 2/ W przypadkach, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST, ale dają gwarancję wymaganej jakości robót, 
to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie materiały, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi ST. 
 3/ W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z do-
kumentacją projektową lub ST i nie dają gwarancji wymaganej jakości robót, 
to nie powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru, wykonane roboty 
winny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4  Zabezpieczenie placu budowy 
1/ Wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia w trakcie wykony-
wania robót placu budowy w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia dla oto-
czenia. 
2/ Wykonawca robót zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego w 
trakcie wykonywania robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
3/ Wykonawca robót zobowiązany jest do w trakcie wykonywania robót do 
odpowiedniego oznakowania ciągów komunikacyjnych. 
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Wszelkie związane z zabezpieczeniem placu budowy koszty ponosi Wykonaw-
ca robót. 
 
1.6.5  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 
a/ Ustalenia ogólne 
 Wykonawca winien znać ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowi-
ska, oraz wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska i stosować je w 
trakcie trwania budowy. 
 1/ Miejsca na bazy magazyny składowiska i drogi wewnętrzne transpor-
towe powinny  być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym. 
 2/ Powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed : 
 - zanieczyszczeniem zbiornika wody szkodliwymi substancjami. 
 - przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami. 
 - przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 
 - możliwością powstania pożaru. 
 3/ Praca sprzętu budowlanego nie może powodować zniszczeń w śro-
dowisku naturalnym . 
 4/ Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników za-
grażających środowisku. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony śro-
dowiska obciążają Wykonawcę. 
 
b/ Ochrona wód 
 Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w 
żaden sposób w czasie robót. Jeśli zostaną zanieczyszczone, to winny być 
oczyszczone. Wszelkie zbiorniki materiałów napędowych i innych szkodli-
wych dla środowiska winny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantu-
jący ich nie przedostawanie się do otoczenia. 
 
c/ Ochrona powietrza 
  Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzających do atmosfe-
ry w sąsiedztwie placu budowy nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 
przez odpowiednie przepisy. 
 
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 1/ Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochro-
nie przeciwpożarowej. 
 2/ Wykonawca winien utrzymać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy w magazynach, maszynach i pojaz-
dach. 
 3/ Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 4/ Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi winny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się 
iskier. 
 5/ Wykonawca w razie  wywołania przez niego pożaru na terenie placu 
budowy lub jego sąsiedztwie, winien pod kierunkiem odpowiednich służb lub 
samodzielnie go wygasić. 
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1.6.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 1/ Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mo-
gą być dopuszczone do użycia. 

2/ Jeśli szkodliwe składniki wbudowanych materiałów mogłyby się 
przedostać do wód powierzchniowych lub gruntowych, to takich materiałów 
nie wolno stosować. 

3/ Wszelkie materiały odpadowe użyte do wykonania robót powinny 
mieć świadectwa dopuszczenia, określające brak szkodliwego oddziaływania, 
wydane przez uprawnioną jednostkę. 

4/ Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót 
mogą być stosowane pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicz-
nych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
1.6.8   Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 1/ Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. 
 2/ Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem ro-
bót, lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy robót, nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to wykonaw-
ca na swój koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawia-
nej własności powinien być nie gorszy niż przed uszkodzeniem. 
 3/ Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowane uszko-
dzenia uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów , kabli teletechnicznych itp. 
 4/ Wykonawca na podstawie informacji podanej przez zamawiającego, 
a dotyczących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót 
od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego ich położenia w obrębie placu 
budowy. 
 / Wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskaza-
nych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego. W pozo-
stałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.6.9   Ograniczenia obciążenia pojazdów 
 1/ Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania się do obowiązują-
cych ograniczeń obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 
drogach publicznych poza placem budowy. 
 2/ Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg, spowodowane ich ruchem. 
 3/ Wykonawca odpowiada na wszystkie uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elemen-
tów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 1/ Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji robót do przestrze-
gania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zadbać 
aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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 2/ Wykonawca winien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające 
oraz sprawny sprzęt oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 3/ Wykonawca winien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie 
urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty. 
 4/ Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ce-
nie kontraktowej. 
 
1.6.11  Utrzymanie robót 
 1/ Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego odbio-
ru, w taki sposób, aby elementy robót były w zadawalającym stanie przez cały 
czas do momentu tego odbioru.  
 2/ Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  
( do 24 godzin od otrzymania polecenia ). W przeciwnym razie Inspektor Nad-
zoru może natychmiast zatrzymać roboty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1  Źródła uzyskania materiałów 
 Źródła uzyskania wszystkich materiałów winny być wybrane przez 
Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. 
 
2.2  Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość warian-
towego wyboru rodzaju materiału w wykonywaniu robót, Wykonawca powia-
domi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej na 3 tygodnie przed 
jego użyciem. Po akceptacji Inspektora Nadzoru wybrany materiał nie może 
być zmieniany. 
 
2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 1/ Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonaw-
cę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru, który może zezwolić na ich wykorzystanie do innych ro-
bót po przewartościowaniu ich kosztów. 
 2/ Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakcep-
towane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 1/ Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki 
składowania i przechowywania. zapewniające zachowanie ich jakości i przy-
datności do robót i zgodności z wymogami ST. Odpowiedzialność za wady 
materiału powstałe w czasie przechowania i składowania ponosi Wykonawca. 
Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania materiałów 
niż podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
ewentualne powstałe z tego tytułu straty.  
 2/ Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający in-
spekcję materiałów. 
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 3/ Wszystkie miejsca czasowego przechowywania materiałów powinny 
być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do stanu pierwot-
nego, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.   SPRZĘT 

1/ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno na miejscu tych robót jak i przy załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu it.p.. 
 2/ Sprzęt używany przez wykonawcę powinien być zgodny z jego ofer-
tą i powinien odpowiadać typom i ilości wskazanym w ST i projekcie zaakcep-
towanym przez Inspektora Nadzoru. 
 3/ Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi W Dokumentacji Projektowej, ST, i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie określonym w kontrakcie.  
 4/ Sprzęt powinien być utrzymywany stale w dobrym stanie technicz-
nym. Na wypadek jego awarii Wykonawca winien dysponować sprzętem re-
zerwowym. 
 5/ Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wa-
riantowego zastosowania sprzętu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim wyborze co najmniej na 3 tygodnie przed jego użyciem. Po akceptacji 
Inspektora Nadzoru wybrany sprzęt nie może być zmieniany. 
 6/ Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warun-
ków kontraktu nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
 7/ Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziem-
nych  prace należy wykonywać ręcznie. 
 
4.  TRANSPORT 
 1/ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków 
transportu, które nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywa-
nych robót, zarówno na miejscu tych robót jak i przewożonych materiałów itp. 
 2/ Liczba środków transportu powinna gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie określonym w kontrakcie. 
 3/ Środki transportu powinny być utrzymane stale w dobrym stanie 
technicznym. Na wypadek ich awarii Wykonawca winien dysponować rezer-
wowymi środkami transportu. 
 4/ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wy-
mogi przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do parametrów technicznych. 
 5/ Środki transportu nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu 
nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót, lub mogą być 
usunięte przez Inspektora Nadzoru z placu budowy. 
 6/ Na środkach transportu przewożone materiały winny być zabezpie-
czone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami ich trans-
portu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
5.1   Ogólne zasady wykonywania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wa-
runkami kontraktu oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
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robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową i ST oraz poleceniami In-
spektora Nadzoru. 
 
5.2   Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
 1/ Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich spra-
wach związanych z jakością robót, materiałów, postępem robót, oraz przy in-
terpretacjach Dokumentacji Projektowej i ST, ponadto w sprawach dotyczą-
cych wypełnienia warunków kontraktu. 
 2/ Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób bezstronny 
i sprawiedliwy. 
 3/  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji, lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w kon-
trakcie, Dokumentacji Projektowej , ST i normach oraz wytycznych. Przy pod-
jęciu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań i pomiarów i inne obiektywne 
czynniki. 
 4/ Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
materiałów na budowie. Powiadamia on Wykonawcę o wykrytych wadach oraz 
odrzuca wszystkie materiały i roboty , które nie spełniają wymagań jakościo-
wych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 5/ Polecenie Inspektora Nadzoru powinny być wykonane w ciągu 24 
godzin od ich otrzymania przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót, 
czego skutki finansowe poniesie Wykonawca. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewnienia jakości robót  
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości, w którym przed-
stawi on zamierzony sposób wykonania robót, z uwzględnieniem możliwości 
technicznych, kadrowych i organizacyjnych, gwarantujących wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami z In-
spektorem Nadzoru. 
Program ten powinien zawierać : 
1/ część ogólną, a w niej : 
 - organizacje wykonania robót, terminy i sposoby prowadzenia robót  
 - organizacje ruchu na budowie z oznakowaniem robót 
 - bhp  
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawo -  
              dowe. 
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   
              robót  
 - sposób proponowanej kontroli jakości robót i kierowania nimi 
 - wyposażenia w sprzęt i aparaturę i urządzenia do kontroli 
2/ część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót : 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich para - 
              metrami  
 - rodzaje i ilość środków transportu 
6.2  Zasady kontroli jakości robót  
  1/ Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć wymaganą jakość. 
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   2/ Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i materiałów i 
powinien w tym celu zapewnić odpowiedni system. 
   3/ Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów i ro-
bót w sposób zapewniający stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wy-
mogami ST. 
  4/ Wymagania co do zakresu badań i pomiarów powinny być określone w ST. 
Jeżeli nie zostały określone, to wykonawca powinien ustalić zatwierdzić z In-
spektorem Nadzoru Zakres i terminy badań i pomiarów. 
 
6.3   Atesty jakości materiałów i urządzeń 
  1/ W przypadku materiałów dla których wymagane są atesty, każdy materiał 
winien być wyposażony w atesty. 
  2/ Produkty przemysłowe winny być wyposażone w atest wydany producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań, których 
kopie powinny być dostarczone Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 
  3/ Materiały posiadające ważne atesty i legalizacje mogą być badane w do-
wolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
zostaną one odrzucone. 
 
6.4  Dokumenty budowy 
6.4.1  Dziennik budowy 
    1/ Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-
jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Bu-
dowy. 
    2/ Zapisy w Dzienniku Budowy winny być prowadzone na bieżąco i powin-
ny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw 
technicznych i gospodarczych budowy. 
    3/ Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą i podpisem 
osoby, która dokonała wpisu ( imię, nazwisko, stanowisko służbowe ). Zapisy 
winny być czytelne, trwałe, w porządku  chronologicznym, bez przerw jeden 
po drugim. 
    4/ Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny 
być opatrzone kolejnym numerem załącznika, datą i podpisem Inspektora Nad-
zoru i Kierownika Budowy. 
    5/ Do Dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 
 - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy  
 - datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości                        
               i harmonogramów robót. 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i   
              przyczyny przerw w robotach. 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
 - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu  
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu i  
              końcowych odbiorów robót  
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy 
 - pogodę i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podle 
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              gającym ograniczeniom i szczególnym wymogom klimatycznym 
 - zgodność warunków geotechnicznych rzeczywistych z ich opisem w   
              Dokumentacji Projektowej. 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w  
              trakcie wykonywania robót. 
 - dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
 - dane dotyczące jakości materiałów i ich badań i pomiarów. 
 - istotne informacje o przebiegu robót 
    6/ Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika bu-
dowy winny być przedłożone do ustosunkowania się Inspektorowi Nadzoru. 
    7/ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
    8/ Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma upraw-
nień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
  
6.4.2 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz ww. następujące dokumenty po-
zwalające na realizację zadania budowlanego: 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń. 
 
6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
- dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym, 
- zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem, 
- wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Odbiór robót 
7.1 Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, do-
konywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiory robót zanikających i ulegającym zakryciu, 
- odbiory końcowe, 
- odbiory ostateczne. 
 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót które w dalszej kolejności ulegną zakryciu, 
- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha-
mowania ogólnego postępu robót, 
- odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru, 
- gotowość robót do odbioru ww. zgłasza wykonawca robót wpisem do dzien-
nika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór 
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powinien być przeprowadzony w czasie 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru, 
- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na pod-
stawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary i uzgodnieniu z do-
kumentacją projektową 
i uprzednimi ustaleniami, 
- w przypadku stwierdzenia niezgodności z przyjętymi ustaleniami inspektor 
nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję dotyczącą 
zmian i korekt. Może także podjąć decyzję dokonania potrąceń, 
- przy ocenie odchyleń w podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
dodatkowych Inspektor uwzględnia zasady odbioru podane w specyfikacji 
technicznej. 
 
7.3 Odbiór końcowy robót 
- odbiór końcowy polega na ocenie finalnej wykonania ilości, jakości i wartości 
robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego po-
winna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy i 
pisemnym zgłoszeniem inspektorowi nadzoru. 
- odbiór końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kon-
traktu, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia ro-
bót. 
- odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, przy udzia-
le inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robót poprzez 
ocenę jakościową na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomia-
rów i badań, oraz ocenie wizualnej, oraz zgodności wykonania robót z tech-
niczną specyfikacją i dokumentacją projektową, 
- w trakcie odbioru robót komisja powinna się zapoznać z realizacją zaleceń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w 
tym robót uzupełniających i poprawkowych, 
- w przypadku nie wykonania wyznaczonych robót uzupełniających i popraw-
kowych komisja przerywa odbiór końcowy i ustala nowy jego termin. 
 
7.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest Protokół odbioru końco-
wego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć następujące 
dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- zalecenia inspektora nadzoru i udokumentowanie jego zaleceń, 
- zalecenia technologiczne, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru, 
- protokoły dokonanych, a wymaganych pomiarów i sprawdzeń, 
- aprobaty zastosowanych materiałów, 
- atesty higieniczne, 
- opinię technologiczną, 
- sprawozdanie techniczne, 
- odbiór przez Inspektora Pracy, Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
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- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku gdy wg. komisji roboty nie są pod względem dokumentacji go-
towe do odbioru końcowego, komisja wyznacza ponowny termin odbioru koń-
cowego robót. 
Zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać 
zestawione wg. ustalonego wzoru, a ich termin wykonania ustala komisja. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
          DLA REMONTOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 Roboty remontowe             - SST – 01 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. Materiały 
3. Zakres robót 
4. Sprzęt 
5. Transport 
6. Kontrola jakości 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
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1.1.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
        Roboty remontowe             - SST – 01. 
 
1.  Wstęp . 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót  remontowych ścian i płyty stropowej zbiornika wyrów-
nawczego, wody V = 1200m3. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy        
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające   
i mające na celu wykonanie następujących robót remontowych ścian i płyty stropowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-
mami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność        
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  Materiały . 
Do remontu stosować materiały: 
 
Warstwa sczepna w systemach naprawczych betonu (np. Zentrifix KMH 
lub inny równoważny) 
 
Podstawowe parametry techniczne: 
Gęstość     2,10 kg/dm3  
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 75 min. 
      przy +20o C 60 min. 

przy +30o C 45 min. 
Odstępy czasowe pomiędzy warstwą  
sczepną a naprawczą    lekko wilgotna – „świeża na świe-
żej” 
Zużycie      1,0 –1,1 g/m2 
 
Modyfikowana mineralna zaprawa reprofilacyjna (np. Nafufill KM 250 
lub inny równoważny). 
 
Podstawowe parametry techniczne: 
Ciężar właściwy suchej zaprawy  1,85 kg/dm3 
Ciężar właściwy świeżej zaprawy  2,08 kg/dm3 
Maksymalne uziarnienie        2 mm 
Wytrzymałość w N/mm2 po 28 dniach: 
na zginanie     8,5 
Skurcz w mm/m po 28 dniach  0,78 
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Karbotyzacja po 90 dniach   0 
Dynamiczny moduł E     
po 28 dniach    32 500 N/mm2 
Zużycie     1,8 kg/m2/mm 
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 60 min. 
      przy +20o C 45 min. 

przy +30o C 30 min. 
Warunki obróbki 
temperatura powietrza i podłoża  > 5o C 
Minimalna grubość warstwy w 1 etapie 
nanoszenia     6 mm 
Maksymalna grubość warstwy na 1 etap 25 mm 
Maksymalna łączna grubość warstw  100 mm 
 
Szczelna modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka mineralna (np. 
MC – RIM F  lub inny równoważny). 
 
Podstawowe parametry techniczne: 
Gęstość     2,04 kg/dm3  
Wytrzymałość na zginanie      9 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie    55 MPa 
Przepuszczalność wody pod 
zwiększonym ciśnieniem w czasie  
72 godzin     0,3 MPa 
Opór dyfuzyjny dla pary wodnej    2 m 
Skurcz liniowy po 28 dniach   -   
Grubość warstwy    min. 2 mm, max 5 mm w jednym 

procesie    
                                                                       technologicznym 
    max całkowita grubość warstwy 5 

mm 
Zużycie    proszek 1,73 kg/m2/mm warstwy 
    komponent 0,12 kg/m2/mm war-

stwy 
Minimalna temperatura aplikacji  nie mniej niż + 5o C 
Maksymalna temperatura aplikacji  nie wyższa niż + 30o C 
Czas obróbki materiału   przy   +5o C 45 min. 
      przy +20o C 30 min. 

przy +30o C 25 min. 
 
3. Zakres robót 

a. Roboty przygotowawcze 
 Roboty przygotowawcze obejmują: 
 zabezpieczenie płyty dennej folią budowlaną i płytami pilśniowymi przed 

uszkodzeniem zbrudzeniem materiałami stosowanymi do naprawy ścian i 
stropu zbiornika, 

 zatkanie spustów w celu uniemożliwienia zamulenia rur spustowych mate-
riałem z piaskowania, 

 montaż modułowego rusztowania rurowego (o gabarytach poszczególnych 
elementów pozwalających na transport przez włazy śr. 60 cm) , 
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 trwałe oznaczenie miejsc przecieków i sączeń wody.  
 

b. Roboty naprawcze na stropie komór 
 Zakres robót naprawczych płyty stropowej obejmuje: 
 skucie obluźnionych i zanieczyszczonych chemicznie części betonu oraz w 

tych miejscach pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia, 
 oczyszczenie metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie) powierzchni 

płyty stropowej (wytrzymałość betonu na odrywanie dla pojedynczego od-
czytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej  ≥ 1,5 MPa) oraz odsłoniętego 
zbrojenia z rdzy do stopnia czystości Sa2 1/2 wg PN – ISO 8501-1, 

 zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, 
 naniesienie warstwy sczepnej (pomost łączący) na powierzchnię betonu w 

miejscach reprofilacji, 
 naniesienie „świeże na świeże” metodą obróbki ręcznej na aktywną pod 

względem sklejenia warstwę sczepną – zaprawę naprawczą przestrzegając 
dla tej zaprawy następującego zakresu grubości: 
 minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm, 
 maksymalna grubość warstwy na 1 etap: 25 mm, 
 maksymalna łączna grubość warstwy: 100 mm, 

 naniesienie na całą powierzchnię stropu metodą natrysku materiału wo-
doszczelnego o grubości 3 mm. Materiał można również nakładać ręcznie z 
zatarciem na gładko.  

 
c. Roboty na ścianach komór 

Zakres robot obejmuje: 
 skucie obluźnionych i zanieczyszczonych chemicznie części betonu oraz w 

tych miejscach pod którymi stwierdzono korozję zbrojenia, 
 oczyszczenie metodą strumieniowo – ścierną (piaskowanie) powierzchni 

ścian (wytrzymałość betonu na odrywanie dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0 
MPa, a dla wartości średniej  ≥ 1,5 MPa) oraz odsłoniętego zbrojenia z rdzy 
do stopnia czystości Sa2 1/2 wg PN – ISO 8501-1, 

 zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, 
 zlikwidowanie przecieków metodą iniekcji ciśnieniowej ciśnieniowej przy 

użyciu żywicy poliuretanowej. Przed przystąpieniem do iniekcji zamknąć 
rozkute i oczyszczone rysy szybkotwardniejącą zaprawą pęczniejącą.        
Iniekcję prowadzić przy pomocy pakerów rozporowych z zaworem zwrot-
nym. 

 naniesienie warstwy sczepnej (pomost łączący) na powierzchnię betonu w 
miejscach reprofilacji, 

 naniesienie „świeże na świeże” metodą obróbki ręcznej na aktywną pod 
względem sklejenia warstwę sczepną – zaprawę naprawczą przestrzegając 
dla tej zaprawy następującego zakresu grubości: 
 minimalna grubość warstwy w 1 etapie nanoszenia: 6 mm, 
 maksymalna grubość warstwy na 1 etap: 25 mm, 
 maksymalna łączna grubość warstwy: 100 mm, 

 naniesienie na całą powierzchnię ścian prefabrykowanych ręcznie z zatar-
ciem na gładko packami stalowymi materiału wodoszczelnego (materiał w 
bezpośredni kontakcie z wodą) o grubości 4 mm .  
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4.  Sprzęt . 
Roboty wykonać ręcznie i przy pomocy aparatów natryskowych. 
 
5.  Transport . 
Środki chemiczne do uszczelnienia zbiornika transportować zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
6.  Kontrola jakości . 
a) Sprawdzenie powierzchni do remontu 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do zabezpieczenia powinna 
obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wilgotności podłoża podłoża, 
sprawdzenie czystości, 
sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie. 

b) Sprawdzenie wykonanych robót 
 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wyko-
nania jednak nie wcześniej niż podano to w wymaganiach producenta.. 
 Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
sprawdzenie występowania mikrospękań wykonanej powłoki 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to należy przeprowadzić próbę szczelności 
zbiornika zgodnie z Polską Normą. 
 
7.  Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni reprofilowanej i uszczelnionej wraz z 
przygotowaniem podłoża, przygotowaniem materiałów, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.  Odbiór robót . 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy. 
 
9.  Podstawa płatności . 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni remontowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzo-
ru i sprawdzonych w naturze. 
 
10.   Przepisy związane . 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki – wymagania i badania 

przy odbiorze.  
 
 
 
 
 
 
 
 


