
 
 

                                                                                                                           Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

Zakres zadania obejmuje: Roboty ziemne i odtworzeniowe. 
 

1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
a) Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót i jakość ich wykonania były na 

wysokim poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 
Wykonawcy. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na 
warunkach określonych umową, z zachowaniem terminów określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym.  
Roboty ziemne i montażowe w miejscach skrzyżowań prowadzić w uzgodnieniu i 
pod nadzorem służb dysponujących poszczególnymi sieciami, oraz z 
uwzględnieniem uwag i wymagań zawartych w protokole ZUD. 

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robot.  

d) Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

e) Po wykonaniu określonego na wstępie etapu Wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie realizacji dalszych etapów 
prac. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie rzeczowym będą uzgadniane 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót. Wszelkie zmiany zostaną 
udokumentowane notatką pisemną. 

f) Roboty ziemne powinny być wykonywane wyłącznie przez Wykonawcę 
posiadającego odpowiednie doświadczenie do prowadzenia takich prac i 
posiadającego wykwalifikowaną załogę.  Wykonawca robót ziemnych wyznaczy 
osobę - Kierownika Robót, która będzie kierowała pracami ziemnymi, posiadająca  
doświadczenie na takim stanowisku oraz mogąca pełnić samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 pkt 1-5 ustawa Prawa 
Budowlanego przy kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi. 

g) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem prac odpisy decyzji 
Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i urządzenia 
techniczne podlegające dozorowi technicznemu oraz dokumentacje techniczno - 
ruchowe oraz instrukcje obsługi na maszyny i urządzenia techniczne użytkowane 
na placu budowy. 

 

2. Wytyczne prowadzenia robót budowlanych 
a) Przetarg obejmuje: roboty ziemne, wykopy wraz z załadunkiem i wywiezieniem 

zbędnej ziemi, gruzu itp. oraz niezbędnym odwodnieniem terenu, wykonaniem 
przecisków oraz zasypaniem wykopów zgodnie z dokumentacją oraz warunkami jej 
uzgodnienia. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac przed 
dostępem osób niepowołanych jak również prowadzić roboty w sposób 
nieutrudniający korzystania ze swoich praw przez osoby trzecie. Zabezpieczenie 
terenu robót musi być zgodnie z przepisami BHP.  
Ze względu na duży ruch samochodowy w rejonie prac przez cały czas okres 
trwania prac, teren  wykopów musi być zabezpieczony. 



 
 

c) Roboty geodezyjne, wytyczenie trasy przyłącza sieci cieplnej,  geodezyjna 
inwentaryzacja powykonawcza przez uprawnionego geodetę. Protokół szkicu 
tyczenia, reper w porozumieniu z Zamawiającym. 

d) Wykopy:  

• dla potrzeb budowy sieci ciepłowniczej wykopy można wykonywać ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu koparek. Przy mechanicznym sposobie wykonywania 
wykopów, miejsca skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy zlokalizować, 
odkopać sposobem ręcznym i wykonać zabezpieczenia występujących kolizji z 
zachowaniem stref bezpieczeństwa zgodnie z warunkami technicznymi i 
dokumentacją. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m z obu stron od zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji teletechnicznej. 

• Wykop należy wykonać zgodnie ze specyfikacją trasy sieci  

• Głębokość wykopu wynika z rzędnych wysokościowych rurociągów sieci 
określonych w projekcie.  

• Wykonawca powinien utrzymywać wykop w stanie suchym i czystym oraz 
zabezpieczyć go przed napływem wody do momentu zakończenia prac 
montażowych ( po próbach i odbiorach). 

• Dno wykopu należy oczyścić z kamieni i zanieczyszczeń. 

• Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza 
się ujemnej tolerancji rzędnych dna wykopu 

• Pionowe ściany wykopów o głębokości większej niż 1,0 m winny być 
zabezpieczone przed osunięciem ziemi, zastosować skarpowanie lub 
szalowanie ścian wykopu. 

• Zalecana szerokość wykopu pomiędzy ścianą wykopu, a rurą osłonową, oraz 
pomiędzy rurami osłonowymi na poziomie ich układania wynosi 20 cm.                                                    
Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych 
do 60cm pomiędzy ścianą wykopu, a rurą osłonową umożliwiające swobodne 
wykonanie tam prac montażowych. Szczegółowe dane wg dołączonego szkicu 
wykonania wykopu.        

• Wykonanie wykopu podlega odbiorowi 
− niwelacja dna wykopu, 
− grubość i jakość podsypki piaskowej,  
− odpowiednie rzędne do posadowienia rurociągów w 

charakterystycznych punktach – spadkach, 
− wykonanie i zagęszczenie zasypki piaskowej 
− sprawdzenie dokumentów dopuszczenia do stosowania użytych 

materiałów, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i aprobaty 
techniczne 

• Odcinek przyłącza cieplnego pod zjazdami Zj1, Zj2 i Zj3 należy wykonać 
metodą bezwykopową – przeciskiem rurą stalową ze szwem. Przecisk 
wykonany za pomocą przebijaka pneumatycznego z ręcznym usuwaniem 
urobku z wnętrza rury przeciskowej. 

- Zj1 i Zj2  - przecisk rura stalową ze szwem o śr.610x11mm. 
- Zj3 i przecisk pod zjazdem do sklepu „AJG”- przecisk rura stalową ze 

szwem o śr. 323,9x8,0mm, dla każdego przewodu cieplnego osobno. 
- rury stalowe przeciskowe wchodzą w zakres wykonawcy robót ziemnych. 
- do wykonania przecisków należy wykonać komory zgodne z 

dokumentacją budowlaną. 



 
 

 
e) Podłoża i zasypki. 

Podłoża - rurociągi sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych muszą być ułożone 
na podłożu o grub. 10 cm z piasku o granulacji od 0,2 do 2,0 mm z dopuszczalną 
zawartością do 10 % ziaren do 4,0 mm, pozbawionego w swym składzie gliny oraz 
kamieni i innych zanieczyszczeń, a także odpadów mineralnych i organicznych. 
Kształt ziaren: należy unikać wielkich ziaren z ostrymi krawędziami, które mogłyby 
uszkodzić płaszcz rurociągu lub złącza. 
Zasypki. Rurociągi preizolowane, po ich zmontowaniu, wykonaniu wszystkich 
wymaganych prób i sprawdzeń oraz po wysprzątaniu wykopu, należy obsypać 
piaskiem, takim samym jak użytym do wykonania podłoża,  tworzącego na całej 
szerokości wykopu warstwę, o minimalnej grubości 10 cm ponad wierzch płaszcza 
rury preizolowanej po jego zagęszczeniu do stopnia zgodnie z dokumentacją. 
Materiał zasypki – piasek zasypowy powinny być zasypywane małymi porcjami do 
wykopu. Niedopuszczalne jest zsypywanie tych materiałów do wykopu 
jednorazowo, z samochodu wprost do wykopu. Niedopuszczalne jest 
mechaniczne rozgarnianie piasku w strefie ułożenia rur preizolowanych  
Następnie zasypać gruntem rodzimym – strefa wypełnienia ,warstwami grubości 
max. 30 cm, zagęszczając je kolejno do stopnia określonego w projekcie, 
materiałem w zależności od lokalizacji sieci: gruntem pochodzącym z wykopu bez 
kamieni, gliny i innych zanieczyszczeń – w przypadku przebiegu sieci w terenach 
zielonych, piaskiem, pod jezdniami i ciągami pieszymi.  
Wymagane jest staranne i równomierne zagęszczenie. Materiał zasypki pod 
drogami, ulicami, parkingami, w sąsiedztwie budowli, itp. powinien być zagęszczony 
do takiego poziomu, w którym będzie miał taką samą nośność, jaką ma grunt poza 
wykopem. 

 
f) Odtworzenie nawierzchni tj. chodników, placów, dróg, zjazdów i zieleni w 

standardzie nie gorszym niż ich obecna konstrukcja 
• W zakresie odtworzenia jezdni, parkingów i chodników w pasie drogowym 

należy zastosować się do warunków odtworzenia pasów drogowych. 
• Materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i aprobaty, 
• Odtworzona nawierzchnia musi być odebrana przez właścicieli terenu, 
• Nawierzchnia na całej długości rurociągów powinna być odtworzona zgodnie 

z projektem technicznym i stanem istniejącym, 
• Nawierzchnie asfaltowe i brukowane powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi zasadami techniki. Roboty te będą podlegały odbiorowi 
przez właściciela  lub zarządcę terenu. 

• Wykonawca zobowiązany jest również odtworzyć nawierzchnie które zostały 
przez niego uszkodzone podczas transportu materiałów i sprzętu, na terenie 
budowy i poza nim; 

• Zieleń: 
− trawniki odbudować zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, 
− trawniki należy odtworzyć również w miejscach składowania 

materiałów postoju i przejazdu sprzętu, ustawiania ogrodzeń i innych 
elementów związanych z budową, 

• Odbiór odtworzonej nawierzchni: 
− zakres i kompletność wykonania tych robót będzie potwierdzona 

odbiorem przez Zamawiającego i Właściciela terenu, 



 
 

g) Między wybranymi etapami (wskazanymi przez Zamawiającego) Wykonawca 
będzie zobowiązany pozostawić otwarte komory. 

h) Należy zapewnić ciągły dojazd do posesji ( wjazd do firmy Asmet). 
 

3. Uwagi: 
a) Po wykonaniu etapu prac ziemnych Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy o 

zakończeniu robót i ustali z nim termin odbioru robót. W odbiorach muszą 
uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy i Inwestora, a czynności odbiorowe 
muszą zostać udokumentowane. Odbiory robót ulegających zakryciu ma na celu 
stwierdzenie prawidłowego wykonania prac, które w dalszym czasie ulegną 
zakryciu.  
Czynności odbiorowe muszą być przeprowadzone w czasie umożliwiającym 
przeprowadzenie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu 
robót. 
W celu dokonania odbioru etapu prac ( podpisanie protokołu odbiorowego) 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić:  

• Protokół z przeprowadzonego badania wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Zakres i częstość kontroli zagęszczenia gruntu należy wykonać nie rzadziej 
niż 1 test co 25 m długości wykopu, w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego oraz obligatoryjnie w miejscu skrzyżowania trasy przyłącza z 
jezdnią. 

• podpisane oświadczenia od właścicieli nieruchomości przez które 
przechodził dany odcinek przyłącza, że nie wnoszą zastrzeżeń do 
wykonanych na ich terenie prac budowlanych i odtworzeniowych. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z Prawem 
Budowlanym, przepisami BHP oraz obowiązującymi normami. Wykonawca 
koordynuje i nadzoruje prace wykonywane przez swoich pracowników i ponosi za 
nich odpowiedzialność. 

c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz pracowników. Wykaz musi 
zawierać opis pełnionej funkcji, np. Kierujący zespołem, Członek zespołu. Do 
wykazu należy dołączy kserokopie uprawnień pracowników. 

d) Wykonawcy nie wolno samodzielnie dokonywać żadnych prac dodatkowych. 
 Wszystkie prace muszą być uzgodnione z Kierownikiem Budowy. 
e) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych (np. niezinwentaryzowane 

kolizje i wszelkie inne), Wykonawca przed kontynuowaniem prac musi zgłosić 
problemy Kierownikowi Budowy w celu uzgodnienia sposobu wykonania prac 
dodatkowych i zasad płatności. 

f) Należy nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg i alejek. 
g) Wykonawca stosować się będzie do założeń Projektu Tymczasowej Organizacji 

Ruchu na czas realizowanej inwestycji. 

h) Przedmiary dołączone do zapytania stanowią pomoc szacunkową. 
i) Energia elektryczna w zakresie Wykonawcy. 
j) Przy prowadzeniu robót przewidziane zagrożenia: roboty ziemne przy budowie 

przyłącza cieplnego. 
k) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska i Prawo o Odpadach. 

• Wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych przez Wykonawcę jest po jego 
stronie. 



 
 

l) Należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące na danym obszarze sieci – uzbrojenia 
terenu i nawierzchni, a ewentualne naprawy uszkodzonego elementu będą 
dokonane na koszt Wykonawcy. 

m) Po zakończeniu robót należy dostarczyć inwentaryzację powykonawczą dla 
przyłącza poświadczoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. W przypadku przedłużających się procedur w PODGiK w 
Starostwie Powiatowym należy przedłożyć dokument potwierdzający złożenie 
dokumentacji pomiaru powykonawczego. 

 
4. Gwarancja: 

a) Na roboty ziemne i odtworzeniowe Wykonawca udzieli gwarancji dobrego 
wykonania, jednak nie krótszej niż 5 lat. 

b) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę spowodowanych przez niego 
usterek, potrzebne naprawy przeprowadzone zostaną na jego koszt. 

c) Jeżeli w wyniku działań Wykonawcy powstały jakiekolwiek szkody, które nie są 
możliwe do naprawienia, Wykonawca wypłaci (w terminie 1m-ca) właścicielowi 
odszkodowanie ustalone na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego. Koszty 
sporządzenia opinii ponosi Wykonawca. 


