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Zamówienie: 
 
Wykonanie odwodnienia terenu Komendy Powiatowej Policji 

w Wodzisławiu przy ul. Kokoszyckiej 180B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 
Wykonanie odwodnienia terenu Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu przy ul. Kokoszyckiej 180B. 
 
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
odwodnienia liniowego w wzdłuż garażu w obiekcie KPP Wodzisław z odprowadzenie do istniejącej 
kanalizacji deszczowej 
 
1.2.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.2.3. Zakres Robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie odwodnienia 
liniowego, w tym: 
a) prace pomiarowe 
b) przygotowanie miejsca posadowienia koryt odwadniających 
c) montaż koryt 
d) montaż rusztów 
e) montaż dodatkowych zabezpieczeń rusztów 
f) inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z wykonaniem odwodnienia liniowego 
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione 
w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane 
przez Wykonawcę na podstawie analizy planu zagospodarowania terenu i przedmiaru robót. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczanie terenu budowy i istniejących sieci wraz z oznaczeniem 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy 
- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej 
obsługi, 
- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 
- utrzymanie urządzeń placu budowy 
- pomiary do rozliczenia robót 
- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych 
- doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania 
- utrzymanie drobnych narzędzi 
- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 
- odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej do miejskiej wraz  

z opłata. 
- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące  

przepisy 
-Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami. 
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1.4. Informacje o terenie budowy 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie 
środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem 
dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 
realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. 
Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego szkic zakresu robót i zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
instalacji przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE 
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : 
 

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności 

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. 
 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane 

ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych 
w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub 
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Wykonawca 
jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski 
rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

 Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub 
pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji przetargowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umowa. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót. 

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego 
sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Montaż odwodnienia liniowego 
Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa, oraz ściśle z zaleceniami 
producenta dostarczającego materiał. W tym celu należy ustalić z dostawca materiałów warunki zabudowy dla 
poszczególnych typów koryt. 
Schemat montażu: 
1. Przygotowanie podłoża (zagęszczenie i wyrównanie). 
2. Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej. 
3. Ustawienie i wypoziomowanie koryt odwadniających. 
4. Należy zwrócić uwagę aby krawędź korytka znajdowała sie ok. 3-5 mm poniżej otaczającej je nawierzchni. 
4. Odprowadzenie wody do studzienek kanalizacji deszczowej. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 
I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót. Kontrola polegała będzie na sprawdzeniu ilości 
wykonanych robót zgodnie z przedmiarem wskazanym w kosztorysie ofertowym, dokonując obmiaru robót 
w terenie. Natomiast sprawdzenie jakości wykonanych robót polegać będzie na wizualnej ocenie i zgodnie ze 
specyfikacja techniczna. Wykonawca będzie dokumentował pomiary i wyniki robót. Przed zastosowaniem lub 
wbudowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego 
koordynatora okazać stosowne certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. Materiały dostarczone przez 
Wykonawcę, które nie odpowiadają normom i nie uzyskują akceptacji inspektora nadzoru powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostka obmiaru jest 1 m wykonania wykopu liniowego 
Jednostka obmiaru jest 1 m zamontowanego odwodnienia liniowego 
Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonania ławy betonowej 
Jednostką obmiarową jest 1 szt studzienki rewizyjnej 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacja. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
 
 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza wykonawca pisemnie Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargową 
i uprzednimi ustaleniami. 
Podstawa dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i gotowość do 
odbioru.  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów 
protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających 
atesty i aprobaty 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH 
 
Płaci się za ustalona ilość [m] wykonania odwodnienia liniowego, na podstawie kosztorys powykonawczego 
wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
zakup i dostarczenie materiałów. 
zagęszczenie terenu pod miejscem zabudowy odwodnienia. 
wykonanie warstwy podsypki 
montaż koryt odwadniających według instrukcji montażu Producenta 
wykonanie wymaganych w ST badań i pomiarów geodezyjnych, 
Płaci się za ustalona ilość [m] wykonania wykopu liniowego, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
Wyznaczenie osi wykopu. 
Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze. 
Wyrównanie dna i ścian wykopu. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, 
że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów). 
PN-C-8919:1998 Rury kanalizacyjne z PCV 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 



Strona 7 z 7 

10.2. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pózn. zm.). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.). 
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2275   

z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). 
Dokumentacja warsztatowa 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
 

 
 


