
 

 

Załącznik nr 1.10 

 

        Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

Wymiana sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Gubinie 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Gubinie dla Przedsiębiorstwa Usług 
Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą  w Gubinie  zwanej dalej Zamawiającym. 
 

 

Zakres robót obejmuje : 
 Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej dz160PE posadowionej w jezdni    

w ul. 3 Maja.  

 Wymianę przyłączy wodociągowych do budynków zlokalizowanych przy      

ul. 3 Maja, a w przypadku natrafienia na przyłącza wykonane z rur PE 

przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych do budynków. 

 Przepięcie istniejących sieci wodociągowych posadowionych w ulicach 

prostopadłych  do  ul. 3 Maja z nowo układaną siecią wodociągową 

dz160PE.  

 Montaż nowych hydrantów i zasuw.  

 Wykonanie węzłów włączeniowych wraz z blokami oporowymi.  

 Likwidację istniejącej sieci wodociągowej DN300 żel. w ul. 3 Maja. 

 
 
Na powyższą inwestycję będzie wydane pozwolenie na budowę. 
 

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową 
opracowaną przez mgr inż. Magdalena Kowalska na zlecenie PUM Sp. z o.o.       

w Gubinie.   
 

Dokumentacja projektowa pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w 

Gubinie na długości ok. 572 m” zawiera: 

 

 

 Projekt budowlany  

 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  

 Przedmiar robót 
 

Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w przedmiarze robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub 
dokumentacji projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów,     

a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 
Materiały i urządzenia takie można zastąpić materiałami lub urządzeniami 
równoważnymi innych producentów. 

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, 
dotyczące wymagań dla przedmiotu zamówienia, przywołane w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia mogą być zastąpione przez rozwiązania równoważne 
opisywanym w w/w normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych                  



 

 

i systemach odniesienia. 

 

Na prowadzenie robót  związanych z wymianą przyłączy na działkach poza pasem 
drogowym Zamawiający nie uzyskał zgody ich właścicieli.  

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) przedstawieniu Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót,  harmonogramu 

etapowego wyłączania dostaw wody z istniejącego wodociągu,   

2) zapewnienia dostaw wody na czas wykonania robót oraz konieczność 

wyłączenia i włączenia istniejącego wodociągu w uzgodnieniu z PUM Sp. z o.o., 
koszty dostawy wody, wyłączeń i włączeń  wodociągu leżą po stronie 

Wykonawcy, 
3) ogłoszenia w środkach masowego przekazu o zakłóceniach w dostawach wody 

lub bezpośrednie powiadomienie mieszkańców i instytucji o przerwach                 
w dostawie wody,  

4) pobrania próbek wody z wybudowanego wodociągu i uzyskania pozytywnych 

wyników bakteriologicznego badania wody. Pobór próbek wody dokonać 

zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2015, poz. 1989).  

Wymagany zakres obejmuje: 

- bakterie grupy coli, 

- escherichia coli, 
- enterokoki (paciorkowce kałowe), 

- zapach. 
 

Obowiązki Wykonawcy dotyczące kwestii terenowo- prawnych  

 
Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych:  
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z uzgodnieniami 

przyznającymi tytuł prawny do nieruchomości, a także z załącznikami 

graficznymi jeżeli takowe są elementem uzgodnienia prawa do terenu. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do  powiadomienia  wszystkich 

zainteresowanych stron, właścicieli, użytkowników wieczystych,  w przypadku  
Wspólnot Mieszkaniowych członków zarządu i/lub zarządców terenów 
działających w imieniu i na rzecz właścicieli nieruchomości oraz  inne jednostki 

zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej wskazując planowany 
termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych na ww. terenie.  

3. Zamawiający wymaga aby powiadomienie, o którym mowa powyżej  nastąpiło 
na co najmniej 7  dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

4. Na czas wykonywania robót zabezpieczyć dostawę wody na okres niezbędnych 

wyłączeń. W tym zakresie należy postępować zgodnie z zapisami punktu 3)       
i punktu 4) obowiązków Wykonawcy określonych na wstępie niniejszego OPZ. 

5. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy 
nieruchomości stanowiące Teren budowy nie są  zajmowane przez 
jakichkolwiek użytkowników w zakresie niewynikającym z otrzymanych 

tytułów prawnych do nieruchomości.  W przypadku stwierdzenia,  że 
nieruchomość jest oddana w użytkowanie,   Wykonawca powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego i uzgodni termin i czas zajęcia terenu na własny koszt.    
6. Zamawiający wymaga, aby wejście Wykonawcy na teren nieruchomości 

stanowiącej Teren budowy  odbyło  się na podstawie Protokołu podpisanego 

przez osobę umocowaną przez  Wykonawcę oraz właściciela/użytkownika 



 

 

wieczystego oraz zarządcę lub administratora terenu działającego w imieniu     
i na rzecz właścicieli nieruchomości tj. Protokół z fizycznego zajęcia 

działki, którego celem jest udokumentowanie stanu terenu na dzień 
rozpoczęcia prac. 
 

Protokół wraz  z dokumentacją fotograficzną, o której mowa w pkt 6 zostanie  
przekazany  Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów przy zgłoszeniu 

odbioru robót.  
7. Wykonawca sporządzi spis z natury części nieruchomości  zajętej pod 

inwestycję (Teren budowy) oraz wykona dokumentację fotograficzną. Spis         

z natury powinien być elementem Protokołu z fizycznego zajęcia działki,      
o którym  mowa w pkt. 6. Dokumentacja fotograficzna powinna być 

sporządzona odrębnie dla każdej nieruchomości objętej pracami. 
Dokumentacja fotograficzna powinna także zostać naniesiona na nośnik CD       

z oznaczeniem,  której nieruchomości dotyczy każde zdjęcie i  wydrukowana w 
kolorze .  

8. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, część 

nieruchomości oraz  jej elementami składowe, nie będące Terenem budowy       
a przylegającym do Terenu budowy.  

9. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 
punkty osnowy geodezyjnej na czas trwania robót budowlanych. Zniszczenie, 
uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa       

z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.U. z 2015r. poz. 
520, Art. 48, ust.1. pkt.3.)..). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub 

przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienia w jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego. 

10. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem 

punkty graniczne wchodzące w skład Terenu budowy oraz terenów przyległych 
w przypadku ich wykorzystywania przez Wykonawcę na czas wykonywania 

robót budowlanych.  
11. Wytyczenie i budowa infrastruktury winny być wykonywane                        

z uwzględnieniem obowiązujących granic działek. Niezależnie od dokładności 

pomiaru geodezyjnego niedopuszczalne jest przekroczenie linii granicznej przy 
zmianie lokalizacji infrastruktury.  

 
Obowiązki Wykonawcy w trakcie prowadzenia Robót  

1. Wykonawca ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na załączniki graficzne 
do uzgodnień oraz na treść uzgodnień, przyznających tytuł prawny do 
nieruchomości, wskazujące tzw. Teren budowy.  Zajęcie powierzchni 

większej niż określona w załącznikach graficznych i uzgodnieniach,       
o których mowa powyżej, będzie się odbywało na wyłączne ryzyko         

i koszt Wykonawcy robót budowlanych.  Jeżeli z załącznika nie wynika 
powierzchnia do prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca 
zobowiązany jest zająć teren niezbędny do wykonania robót na danej 

nieruchomości. 
2. Wykonawca dokona wszelkich formalności i opłat z właścicielami/ 

użytkownikami wieczystymi/zarządcami/administratorami terenu          
z tytułu czasowego zajęcia Terenu budowy. W przypadku wygaśnięcia 
terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na własny  

koszt. 
3. W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w lokalizacji obiektów      

w stosunku do projektu budowlanego i pierwotnych uzgodnień Wykonawca 



 

 

zgłosi zmianę Zamawiającemu i po jego akceptacji będzie postępował z jego 
wskazaniami. W szczególności Wykonawca zobowiązany zostanie do 

uzgodnienia z właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą terenu  
przedmiotową zmianę. Akceptacja zmiany lokalizacji  nastąpi w Protokole 
zwrotnego przekazania.   Do Protokołu, o którym mowa powyżej musi 

zostać dołączony załącznik wskazujący zmianę lokalizacji, która 
nastąpiła. Dodatkowe warunki nałożone przez właścicieli/użytkowników 

wieczystych/zarządców/ obciążają Wykonawcę. Powyższe uzgodnienia 
nie będą  jednak stanowić zatwierdzenia przedmiotowej zamiany przez 
Zamawiającego, w tym zakresie Wykonawca winien postępować 

zgodnie z Umową.    
4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian w lokalizacji obiektów 

powstałych w wyniku działań Wykonawcy, Wykonawca winien 
postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt pozyskania 

prawa do terenu pokrywa Wykonawca. Ponadto zajęcie nieruchomości 
oraz wyjście z terenu nastąpi na podstawie stosownych Protokołów, 
zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego OPZ tj.  Protokół         

z fizycznego zajęcia oraz Protokół zwrotnego przekazania.                  
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Jeżeli               
w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt 
naprawi bądź odtworzy uszkodzoną własność. W przypadku braku możliwości 

naprawienia bądź odtworzenia uszkodzonej własności  Wykonawca zapłaci 
odszkodowanie zgodnie z zasadami opisanymi w podrozdziale 
Odszkodowania. 

  
Obowiązki Wykonawcy po zakończeniu robót:  

1. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić do należytego stanu i porządku 
nieruchomości po wykonanych robotach. 

2. Zamawiający wymaga, aby wyjście Wykonawcy z  nieruchomości po 

zakończeniu na nich robót budowlanych i potwierdzenie uporządkowania  
terenu, zostało skwitowane na podstawie Protokołu zwrotnego 

przekazania. W protokole musi zostać zawarte oświadczenie, że właściciel/ 
użytkownik   wieczysty/zarządca/administrator  terenu nie wnosi  żadnych 
roszczeń co do odtworzenia terenu oraz akceptuje lokalizację wykonanej na 

jego nieruchomości infrastruktury.  
3. Wykonawca wykona dokumentację  fotograficzną stanu Terenu Budowy po 

zakończeniu Robót i przekaże Zamawiającemu przy zgłoszeniu odbioru robót. 
Dokumentacja fotograficzna powinna być sporządzona odrębnie dla każdej 
nieruchomości objętej pracami i stanowić załącznik do Protokołu zwrotnego 

przekazania. Dokumentacja fotograficzna powinna także zostać naniesiona na 
nośnik CD z oznaczeniem,  której nieruchomości dotyczy każde zdjęcie                 

i wydrukowane w kolorze.  
4. W przypadku braku możliwości uzyskania kontaktu                                      

z właścicielem/użytkownikiem wieczystym/zarządcą/ tzn. po co najmniej       

2-krotnej nieskutecznej próbie doręczenia korespondencji (potwierdzony 
zwrot korespondencji przez Pocztę Polską) lub w przypadku nie uzasadnionej 

odmowy zwrotnego odbioru terenu, wykonawca winien zgłosić ten fakt 
Inspektorowi Nadzoru. W tym przypadku odbiór odtworzenia nawierzchni 

oraz zagospodarowania terenu zostanie dokonany przez osobę umocowaną 



 

 

przez Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru (tzw. ODBIÓR 
KOMISYJNY).  

5. Wykonawca sporządzi geodezyjną dokumentację powykonawczą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
zarejestrowaną we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej               
i elektronicznej w formacie dwg. na płycie CD. 

6. Zamawiający dokona analizy dokumentacji powykonawczej otrzymanej od 
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia na podstawie w/w analizy, iż 
lokalizacja infrastruktury objętej  zadaniem nastąpiła na terenie nie 

stanowiącym Terenu budowy,  Wykonawca poniesienie  odpowiedzialność 
finansową i prawną za wszystkie roszczenia m.in. koszty administracyjne,        

w tym kary nałożone PUM Sp. z o .o. wynikające z powyższej wady,             
a także Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania prawa do terenu na 

swój koszt dla ww. infrastruktury. 
 
Do obowiązków Wykonawcy przy zgłoszeniu odbioru robót należy  

przygotowanie niżej wymienionych  dokumentów  w zakresie terenowo 
– prawnym.   

a) Protokół z fizycznego zajęcia działki wraz ze spisem z natury i dokumentacją 
fotograficzną   wydrukowaną w kolorze (wersja papierowa + wersja 
elektroniczna na nośniku     

b) protokoły przekazania i odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi wraz           
z dokumentacją fotograficzną wydrukowaną w kolorze (wersja papierowa + 

wersja elektroniczna na nośniku wraz z płytą CD;  
c) protokół zwrotnego przekazania terenu wraz z dokumentacją fotograficzną 

wydrukowaną w kolorze, świadczące o przywróceniu terenów do stanu 

pierwotnego lub zgodnego z dokumentacją i uzgodnieniami, w tym umowy 
potwierdzające wypłatę odszkodowań.  

d) Umowy regulujące prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane,  oraz inne dokumenty potwierdzające  regulację wybudowanej 
infrastruktury, jeżeli takowe zostały zawarte . 

 
ODSZKODOWANIA  

1. Wszystkie sprawy związane z: 
 wejściem na tereny prywatne, 
 likwidacją szkód spowodowanych przez roboty prowadzone przez 

Wykonawcę w ramach przedmiotowej umowy,  
 likwidacją szkód komunikacyjnych spowodowanych przez niewłaściwe 

utrzymywanie przekazanego terenu budowy, 
 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń i innych elementów 

nieruchomości, 

 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania w obrębie prowadzonych 
Robót, 

 odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania 
garaży lub innych terenów lub obiektów 

rozwiąże  Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty (w tym koszty 

wyceny szkód). Powyższy katalog szkód nie wyczerpuje innych okoliczności          
i szkód jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia robót, w związku z czym 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy z winy Wykonawcy osoby trzecie poniosą 
szkodę w związku z realizacją umowy, będzie on zobowiązany do ich naprawienia 

lub wypłaty odpowiedniego odszkodowania. 



 

 

2. Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie m.in. 
spis z natury i dokumentacja fotograficzna  sporządzone przez Wykonawcę 

sprzed daty zajęcia nieruchomości, protokół szkód sporządzony przez biegłego 
rzeczoznawcę majątkowego do spraw wyceny, jednakże kwota należnego 
odszkodowania nie będzie limitowana wyceną biegłego. Koszty opracowania 

wycen pokryje Wykonawca. Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia 
własnej wyceny szkody w celu ustalenia jej wysokości.   

3. Zamawiający wymaga aby w przypadku konieczności zapłaty odszkodowania, 
osoba umocowana ze strony Wykonawcy zawarła z  właścicielem 
nieruchomości/zarządcą terenu umowę, w której zagwarantuje się, iż 

zapłata odszkodowania wyłącza wszelkie roszczenia z tytułu poniesionej 
szkody. Do Umowy winien zostać dołączony dowód zapłaty odszkodowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
egzemplarza  podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty 

odszkodowania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC  zgodnie                

z Umową.  

 



 

 

 
 


