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1. WST P
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji „Budowa kana u grawitacyjnego Dz 200 mm, kana u
ocznego Dz 110 mm i toczni/przepompowni cieków oraz renowacja kana u sanitarnego

Ø 200 mm i Ø 300 mm”

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4.Okre lenia
podstawowe Ilekro  w SST
jest mowa o:

1.4.1.obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury;

1.4.2.budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo
budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie
nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego
o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.4.4.budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce
maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub
urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców
przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod
wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow .

1.4.5.obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,

drabinki, mietniki.
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1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e
odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.4.8.robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie,
monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej
konserwacji.

1.4.10.urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem
budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

1.4.11.terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane
wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na
rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar
potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
1.4.17.aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj

jego przydatno  do stosowania w budownictwie.
1.4.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych
w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .
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1.4.20.organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.).

1.4.21.obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone
ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.

1.4.24.dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow
odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

1.4.26.rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w
formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28.materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne
tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw
zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32.rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33.cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do
spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34.ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).
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1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i
praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze
udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze
technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi,
przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie.
Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.

1.4.39.normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.4.40.przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych
szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod
wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.4.42.Wspólnym S owniku Zamówie  - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika
uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez
zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43.Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego,
upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow  w zakresie okre lonym w
udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne
punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na w asny koszt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj
projektow :
- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .
1.5.3.Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów
budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj
projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne
do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla
osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w
nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.57 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego
dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu,
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia
Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na
wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9 Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót
od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.
1.6 Dokumentacja
Realizacj  inwestycji okre lonej w pkt. 1.1 prowadzi  w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy „Budowa
przepompowni cieków wraz z pod czeniem do istniej cej kanalizacji i zasilaniem energetycznym” w Gminie

omnice.
2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie
post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany
dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków
umowy stanowi  inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio do
wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
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2.4.Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5.Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by
pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego

ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu

do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez

ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i graficznej,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o

wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc
na w asny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e
w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj
projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :
- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
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- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),

- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem
w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie
zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada . Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów,
które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te
lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania
próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone
przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona

dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada

dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na

swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z
dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1.posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

3.Polsk  Norm  lub
4.aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s

obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.

5.znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia

dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych

odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem

kto je przeprowadza ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie
jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub
w SST.
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 [3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione
na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a)pozwolenie na budow ,
b)protoko y przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)protoko y odbioru robót,
e)protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g)plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du
na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z
cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w
umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robót.
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7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST.

dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,
c) odbiorowi cz ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu - po up ywie okresu gwarancji.

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz
ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci)
oraz jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów
robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania
robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub

zamienne),
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
4. protoko y odbiorów cz ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak

bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancyjnym.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (ko cowy)
robót".

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1.Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon
dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i
przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu

na teren budowy,
• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pó n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr

147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

10.2. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny

zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3.   Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. CZ  OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
„Budowa kana u grawitacyjnego Dz 200 mm, kana u t ocznego Dz 110 mm i toczni/przepompowni cieków
oraz renowacja kana u sanitarnego Ø 200 mm i Ø 300 mm”

1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru wykopów
otwartych przy realizacji inwestycji „Budowa kana u grawitacyjnego Dz 200 mm, kana u t ocznego Dz 110
mm i toczni/przepompowni cieków oraz renowacja kana u sanitarnego Ø 200 mm i Ø 300 mm”

Postanowie  zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si  do wykonywania wykopów na terenach
obj tych szkodami górniczymi.

1.3.Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe, pomocnicze
i towarzysz ce (prace przygotowawcze) wyst puj ce przy wykonywaniu robót ziemnych zwi zanych
z realizacj  inwestycji „Budowa przepompowni cieków wraz z pod czeniem do istniej cej kanalizacji
i zasilaniem energetycznym” w Gminie K omnice.
1.5.Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia i poj cia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaj :
Wykop - dó  szeroko- i w sko-przestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urz dze  instalacji podziemnych
(ruroci gów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wa ów lub ha d ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na w skim lecz d ugim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem
jest d ugo , np. przy uk adaniu ruroci gów pod powierzchni  terenu, przy wykonywaniu torowisk linii
kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop w sko-przestrzenny (wykop w ski) - wykop o szeroko ci dna równej lub mniejszej od 1,50 m
i o d ugo ci powy ej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szeroko ci i d ugo ci dna wi kszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rz dnych przez
ci cie wypuk ci i zasypanie zag bie  o redniej wysoko ci ci  i g boko ci zasypa  nie

przekraczaj cej 30 cm, przy odleg ci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy r cznej.
Rozplantowanie (odk adu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub r czne
rozmieszczenie gruntu warstw  o okre lonej grubo ci bezpo rednio przy wykonywanym wykopie.

boko  wykopu - odleg  pionowa mi dzy dnem wykopu a powierzchni  terenu po zdj ciu warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
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Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony w obr bie obiektu
kubaturowego.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów,
po one poza placem budowy.
Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi zanych z tym obiektem.
Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg wzoru:
gdzie:

Pd
Is = -----------

Pds

pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3 ),
pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona
w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona
wg wzoru:
gdzie:

d60
U = ------------

d10
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu

(mm), d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10%

gruntu (mm).
Grunt budowlany - cz  skorupy ziemskiej mog ca wspó dzia  z obiektem budowlanym, stanowi ca jego
element lub s ca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny - grunt, którego szkielet powsta  w wyniku procesów geologicznych.
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemys owej dzia alno ci
cz owieka (odpady komunalne, py y dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwa owiskach,
budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy - grunt powsta y w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime s  zawsze gruntami naturalnymi.
Rozró nia si  nast puj ce grunty rodzime:
- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powsta y w wyniku dzia alno ci cz owieka, np.
w wysypiskach, zwa owiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
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Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10
cm), którego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  (rozmakaj ) pod dzia aniem wody
destylowanej i maj  wytrzyma  na ciskanie Rc > 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spe niaj cy warunków gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazuj cy warto  wska nika plastyczno ci Ip >
1% lub wykazuj cy w stanie wysuszonym sta  kszta tu bry ek przy napr eniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar bry ek nie mo e by  przy tym mniejszy ni  10-krotny warto  maksymalnej rednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazuj  cech  plastyczno ci.
Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spe niaj cy warunków podanych dla
gruntu spoistego.
Pod e - cz  konstrukcyjna wykopu utrzymuj ca przewód mi dzy dnem wykopu a obsypk  lub zasypk
wst pn . W pod u wyró nia si  górn  i doln  podsypk . W przypadku u enia przewodu na naturalnym
dnie wykopu, dno wykopu jest doln  podsypk .
Grubo  warstwy zag szczenia - grubo  kolejnej warstwy wype nienia gruntem przed jej zag szczeniem.

boko  przykrycia - pionowa odleg  mi dzy wierzchem rury a powierzchni  terenu.
Strefa u enia przewodu - wype nienie otoczenia przewodu obejmuj ce podsypk , obsypk  i wst pn
zasypk .
Zasypka wst pna - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego tu  nad wierzchem rury.
Zasypka g ówna - Wype nienie gruntem mi dzy górn  powierzchni  zasypki wst pnej a powierzchni  terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.

1.6.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót okre lonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno
z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne
wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na w asny koszt.
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  umown .
1.6.3. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
5) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.4. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca ma obowi zek przestrzega  przepisy i wymagania ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca musi utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczalne do u ytku.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót musz  mie  aprobat  techniczn  wydan  przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie
tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.6.6. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie
budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.6.7. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca ma obowi zek stosowa  si  do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie
materia ów i gruntu, wyposa enia na i z terenu robót. Musi uzyska  on wszelkie niezb dne zezwolenia od

adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków.
1.6.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej za wykonane roboty.
1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od
daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako czenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca b dzie utrzymywa  wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.7. Dokumentacja robót ziemnych
Dokumentacj  robót ziemnych stanowi :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w

sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pó n. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n.
zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n.
zmianami),
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- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada

kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW

2.1.Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2

2.2.Rodzaje materia ów
2.2.1. Grunty - wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce ród a pozyskiwania materia ów (pod a,
obsypki) i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spe nieniu wymogów jako ciowych). Miejsce czasowego sk adania
gruntów powinno by  zlokalizowane w obr bie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt u yty do zasypki powinien odpowiada  wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten mo e
by  gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn trz, nie powinien by  zbrylony (zamarzni ty) nie mo e
zawiera  gruzu, mieci itp., co mog oby uszkodzi  przewód lub spowodowa  niew ciwe zag szczenie
zasypki.
2.2.2. Odwodnienie wykopów - drena , ig ofiltry, cianki szczelne
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materia ów (np. drena  - s czki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, cianki szczelne - z kszta towników stalowych, z blach gi tych na zimno, ig ofiltry z rurek
stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by  zgodny z dokumentacj  projektow  i odpowiedni  SST.
2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów
Pionowe obudowy cian wykopów pod ruroci gi mog  by  wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowa  systemowych sk adaj cych si  z ró nych elementów obudowy (np. p yta
podstawowa, s upy, rozpory itd.).

W zale no ci od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu oblicze  statycznych
naporu gruntu) nale y dobra  odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla okre lonej g boko ci.
Nale y ci le przestrzega  wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.
2.3.Sk adowanie materia ów
Grunt wydobywany z wykopu powinien by  sk adowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odk ad.
Elementy obudowy wykopów nale y sk ada  w taki sposób, aby nie nast pi o ich samoczynne przesuni cie.
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Wszystkie rodzaje p yt uk ada  poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiarów i rodzajów. Wskazane jest u ycie przek adek z deseczek, które zapobiegn  porysowaniu farby w
czasie podnoszenia p yt.

upy nale y uk ada  poziomo na przek adkach drewnianych.
Rozpory sta e, bufory, sworznie i zawleczki nale y przechowywa  w pomieszczeniu zamkni tym,

oczyszczone i zakonserwowane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y by y zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"

pkt 3
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i
powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich
dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego

ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu

do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia do

hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne" pkt 4
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Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu
(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci uzgodnione nie mo e by  podstaw  roszcze

Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej
zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez
Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i
robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod
gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopów
Wykopy mog  by  obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej cz ci.
Wykonuje si  je r cznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów powinien by  zgodny z projektem.
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Wykopy otwarte nie obudowane o cianach pionowych
Wykopy o cianach pionowych bez obudowy mo ne wykonywa  tylko w gruntach o normalnej wilgotno ci,
gdy nie wyst puj  wody gruntowe, a teren nie jest obci ony nasypem przy kraw dziach wykopu w pasie o
szeroko ci równej co najmniej g boko ci wykopu H.

Dopuszczalne g boko ci wykopów o cianach pionowych w gruntach okre lonych wg PN-86/B-02480
wynosz :
- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
- w pozosta ych gruntach - 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami. Nachylenie skarp wykopów nale y wykonywa  zgodnie
z projektem. Je li w projekcie nie okre lono inaczej, to przy g boko ci wykopu do 4 m i niewyst powaniu
wody gruntowej, usuwisk oraz nieobci aniu naziomu w zasi gu klina od amu, dopuszcza si  nast puj ce
bezpieczne nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych sp kanych 1:1,
- w pozosta ych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu atwego i szybkiego odp ywu wód opadowych od kraw dzi wykopu z pasa
terenu szeroko ci równej trzykrotnej g boko ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnó a pochylonej skarpy na
dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien by  zgodny z okre lonym w projekcie. Wykopy powinny by  zabezpieczone przed
zalaniem wod  opadow  odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuni  górn  kraw dzi  obudowy 15
cm ponad teren.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych poni ej zwierciad a wody gruntowej obni enie poziomu wody
powinno by  wykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód
wykopu wykonywanego r cznie nale y pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowej o ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia si  na poziomie ok. 20 cm wy szym
od rz dnej projektowej, bez wzgl du na rodzaj gruntu.

Pog bienia wykopu do rz dnej projektowanej nale y dokona  bezpo rednio przed u eniem podsypki
piaskowej lub elementów dennych ruroci gów.

5.4.Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania
robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków odwadniaj cych,
umo liwiaj cych szybki odp yw wód z wykopu.
5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu
Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegaj cy na odpompowaniu wody nap ywaj cej do wykopu. W
gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cz stek przez odpompowywan  wod , mo na temu
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zapobiec poprzez zmniejszenie szybko ci przep ywu wody. Nale y ci le dostosowa  si  do wytycznych w
dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej.
Uwaga: w tym punkcie w SST nale y poda  szczegó owe wytyczne dotycz ce pompowania wody z dna
wykopu.
5.4.2. Drena
Wykonanie i stosowanie drena u
Materia  drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien by  dostosowany do g boko ci u enia drenów, stopnia
agresywno ci rodowiska i powinien by  zgodny z projektem.

Sta e obni enie zwierciad a wody na czas wykonywania powinno wynosi  co najmniej 0,5 m poni ej dna
wykopu (pod a naturalnego). Odchylenie obni enia zwierciad a wody gruntowej nie powinno by  mniejsze
ni  5 cm.
5.4.3. cianki szczelne

cianki szczelne stanowi ce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materia ów
okre lonych w projekcie, nale y stosowa  do:

a) ca kowitego, sta ego odci cia dop ywu wód gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
cianki w wykopie w celu zast pienia drena u poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia dop ywu wód gruntowych do wykopu w celu umo liwienia wykonania stabilizacji pod a,
enia drena u poziomego, u enia przewodu, zast puj c drena  pionowy, rozparcia cian wykopu

w gruntach nawodnionych o g boko ci powy ej 6 m i szeroko ci wykopu w dnie powy ej 2 m,
c) zabezpieczenia budowli w zasi gu klina od amu ciany wykopu, z pozostawieniem cianki w wykopie;

zastosowanie cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by  uzasadnione
analiz  techniczno-ekonomiczn , a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Ig ofiltry pionowe
Filtry ig owe s  ma ymi rurami perforowanymi w dolnej cz ci, które s  wp ukiwane w grunt za pomoc
silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur  w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawór
pozwala wyp ywa  wodzie z rury podczas wp ukiwania a uniemo liwia przedostawanie si  wody przez dno
rury podczas odwadniania. Na ogó  otoczenie ig ofiltru jest wype nione gruboziarnistym piaskiem tak, ze
pracuje on jak uwarstwiony filtr. Ig ofiltry s  zwykle instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w
typowych odst pach od 0,6 m do 3,0 m w zale no ci od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych.
Mog  by  zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu górne ko ce ig ofiltrów pod cza si  do pompy pró niowej. Woda gruntowa wp ywa do
wn trza ig ofiltru poprzez otwory perforacyjne.
5.4.5. Ig ofiltry poziome
Perforowane rury tworzywowe mog  by  wprowadzone w grunt za pomoc  maszyn do wykonywania
wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury s  instalowane poziomo w
linii równoleg ej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i poni ej planowanego dna
wykopu. Ko ce rur s  pod czone do pomp pró niowych w ten sam sposób jak w przypadku ig ofiltrów
pionowych.
Wykonanie odwodnienia za pomoc  ig ofiltrów powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow .

5.5.Pod a
Rodzaj pod a zale y od rodzaju gruntu w wykopie i materia u uk adanego przewodu. Stosuje si  pod a
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i pod a wzmocnione takie jak: piaskowe, wirowo-piaskowe,
uczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacj  projektow .
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5.6.Zasypka wykopów Warstwa
ochronna zasypki

yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo  warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi  co najmniej 0,5
m. Materia em zasypki w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materia  zasypki w obr bie strefy
niebezpiecznej powinien by  zag szczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materia em sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rz dnej powinna by  wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zag szczenia gruntu wed ug projektu. W przypadku nieokre lenia wska nika zag szczenia powinien on
wynosi  co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno ci
osi gni cia wska nika zag szczenia gruntu co najmniej Is=1, nale y zast pi  górn  warstw  zasypki
wzmocnion  podbudow  drogi.
Zag szczenie gruntu u ytego do zasypki
Zag szczanie gruntu powinno by  wykonane warstwami. Ka da warstwa powinna by  zag szczona do
wska nika zag szczenia okre lonego w projekcie. Grubo  warstw nie powinna by  wi ksza ni :

a) 0,15 m przy zag szczaniu r cznym,
b) 0,30 m przy zag szczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawid owego zag szczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno ci gruntu,
okre lonej w PN-86/B-02480.

Wilgotno  zag szczanego gruntu powinna by  równa optymalnej lub powinna wynosi  co najmniej 80%
jej warto ci. Odchylenie wska nika zag szczenia gruntu nie powinno by  wi ksze ni  2%.

Wszystkie roboty powinny by  wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotycz cymi
robót ziemnych, sieci wodoci gowych, kanalizacyjnych i ciep owniczych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"

pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji
okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
• ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
• ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
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6.2.2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.
6.3.Badania do odbioru
- szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 10 cm,
- rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych,
- pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia

wyra onego tangensem k ta.
- nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  ± 10 cm.
6.4.Badanie wska nika (stopnia) zag szczenia gruntu zgodne z norm  BN-77/8931-12
Badania wska nika zag szczenia gruntu wykonuje si  przy u yciu obj to ciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90^20 mm, a przy u yciu cylindra (pier cienia) wciskanego, dla
gruntów drobnoziarnistych d90^2 mm.

Pobieranie próbek gruntu do badania nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-74/B-04452. S  cztery metody
pobierania próbek:
- pobieranie próbek metod  wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zako czony

ostrzem tn cym jest wprowadzany w pod e statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub
wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zako czony ostrzem tn cym, przez obrót
zag bia si  w grunt i umo liwia pobranie rdzenia,

- pobieranie próbek gruntu widrem r cznym lub mechanicznym,
- pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych r cznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z

wi kszych g boko ci za pomoc  specjalnie wykonanych do tego celu próbników z zastosowaniem metody
wycinania.

Wska nik zag szczenia gruntu musi by  zgodny z przyj tym w dokumentacji projektowej i SST.
Cz stotliwo  badania wska nika zag szczenia gruntu nale y poda  w SST.

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów
1 Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  lub

niwelatorem, w odst pach co 20 m2 Pomiar szeroko ci dna wykopu
3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadu pod nego powierzchni

wykopu
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w
punktach w tpliwych



34

7. WARUNKI DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru s :
- wykopy i zasypka - m3,
- umocnienie cian wykopów – m2 ,
- wykonanie pod a – m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).

Obj to  gruntu mierzy si  w stanie rodzimym w zale no ci od kategorii gruntu i g boko ci wykopu oraz
poziomu zwierciad a wody gruntowej. Obj to  wykopu okre lona w m jest iloczynem powierzchni przekroju
poprzecznego wykopu i jego d ugo ci.

W przypadku wykopów ze skarpami pod ruroci gi, przy znacznej d ugo ci oraz wyst puj cych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szeroko ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilo ci robót oblicza si
wtedy oddzielnie dla ka dego odcinka mi dzy poszczególnymi zmiennymi przekrojami.

Uwagi:
1. Podane w tablicy szeroko ci wykopów dotycz  gruntów suchych (o normalnej wilgotno ci).

Przy wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko ci nale y zwi ksza
o 10 cm. Zwi kszenie szeroko ci wykopów stosuje si  tylko wówczas, gdy poziom wód gruntowych
znajduje si  ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szeroko ci wykopów obowi zuj  dla ruroci gów bez obudowy betonowej.
3. Dla ruroci gów o przekroju jajowym nale y zak ada  powi kszenie o 5 cm szeroko ci wykopów.
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si  stosowanie innych szeroko ci wykopów od podanych

w tabeli.

Przy uk adaniu ruroci gów z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o cianach
pionowych nale y przyjmowa  zgodnie z tablic  nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Obj to  ziemi do zasypania oblicza si  jako ró nic  obj to ci wykopu i sumy obj to ci u onej rury,
obj to ci pod a i przysypania do wysoko ci 0,5 m ponad wierzch rury.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8

8.2.Kontrola i odbiór robót wykopowych
Przed przyst pieniem do robót monta owych sieci sanitarnych nale y dokona  kontroli i odbioru robót
ziemnych, (zasadniczych i towarzysz cych). Kontrola ta powinna dotyczy :
- zabezpieczenia terenu wokó  wykopów z wolnym pasem wzd  wykopu,
- obudowy wykopu,
- ta nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzy uj cych si  z wykopem urz dze  podziemnych,
- zej cia do wykopów,
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- pod a,
- drena u,
- cianki szczelnej,
- ig ofiltrów.

Odbioru robót wykopowych nale y dokona  zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.Odbiór techniczny cz ciowy
8.3.1. Przy odbiorze cz ciowym powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty:

a) pozwolenie na budow  wydane przez w ciwy terenowy organ administracji pa stwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawieraj ce informacje dotycz ce:

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- wyników bada  gruntów, ich w ciwo ci, g boko ci przemarzania, warunków posadowienia i

ochrony pod a gruntowego, uziarnienia warstwy wodono nej,
- poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych waha  tych poziomów,
- stopnia agresywno ci rodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okre lonego przez przyst pieniem do robót,

d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniaj ce zmiany i uzupe nienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów,
g) protoko y poprzednich odbiorów cz ciowych,
h) specjalne ustalenia u ytkownika (zleceniodawcy) z wykonawc  robót, dotycz ce jako ci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym
Przy odbiorze technicznym cz ciowym nale y wykona  nast puj ce badania:

a) bezpiecznej odleg ci przewodu od budowli s siaduj cej - odleg  kraw dzi dna wykopu od ciany
fundamentu budowli s siaduj cej z wykopem mierzy si  z dok adno ci  do 0,1 m i porównuje z
odleg ci  w dokumentacji projektowej,

b) pod a naturalnego - bada si  przez ogl dziny zewn trzne, które polegaj  na stwierdzeniu, czy grunt
pod a jest sypki i naturalnej wilgotno ci,

c) pod a wzmocnionego - sprawdza si  przez ogl dziny zewn trzne i pomiar warstwy z dok adno ci
do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si  w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka,
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si  z dok adno ci  do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odleg ych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchyle  spadku (ró nice rz dnych pod a).
Pomiaru nale y dokona  z dok adno ci  do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleg ych
od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowa  wykopów pod wzgl dem bezpiecze stwa pracy robotników,
g) nachylenia skarp w wykopach,
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h) wykonania niezb dnych zej  do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej ni
co 20 m).
Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
cz ciowego.

8.4.Odbiór techniczny ko cowy
8.4.1. Przy odbiorze ko cowym powinny by  przed one nast puj ce dokumenty:

a) protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
b) protokó  przeprowadzonego badania stopnia zag szczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym ko cowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy u enia przewodu, zasypka g ówna, usuni cie szalowania i
zag szczenie powinny by  zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokre lenia wska nika
zag szczenia powinien on wynosi  ci najmniej 1.

Stopie  zag szczenia zasypki powinien by  ustalony i sprawdzony metod  podan  w dokumentacji
projektowej. Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne" pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót ziemnych i towarzysz cych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych.

Je eli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wyst pi konieczno  zabezpieczenia ruchu
ko owego i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi zwi zanych to koszty tych
robót obejmuj :
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy,
• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów,
• ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
• op aty/dzier awy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
• tymczasow  przebudow  urz dze  obcych,
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate , . usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
ko cowego.
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Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci wykonanych robót

potwierdzonych przez zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót. Ceny jednostkowe

wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- wykonanie wykopów,
- oszalowanie cian wykopów,
- wykonanie pod a pod ruroci gi,
- odwodnienie,
- zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem.

Ceny te obejmuj :
• robocizn  bezpo redni ,
• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
• warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
• koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, b ce podstaw  p atno ci, mog  by  obliczane jako:
Wariant 1. Ceny robót, w których uwzgl dniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, robót
towarzysz cych i robót tymczasowych.
Wariant 2. Ceny robót podstawowych, towarzysz cych oraz tymczasowych okre lone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.
Uwaga: W SST nale y przyj  jeden z opisanych wariantów zgodnie z dokumentacj  projektow
(przedmiarem robót).
Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robót nie zawieraj  podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.
PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493
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Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-B-10725:1997
Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. PN-
81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pó n. zm.),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).

10.3.Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wymaga , jakie powinny spe nia  natyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-

7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciep owniczych z rur i elementów preizolowanych - zeszyt 4

- COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne

i przemys owe - wydawnictwa Arkady,
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1. CZ  OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
„Budowa kana u grawitacyjnego Dz 200 mm, kana u t ocznego Dz 110 mm i toczni/przepompowni
cieków oraz renowacja kana u sanitarnego Ø 200 mm i Ø 300 mm”

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót monta owych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z tworzyw
sztucznych P/T – S1  i S2 – S3.
Postanowie  zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si  do budowy sieci kanalizacyjnych na
terenach górniczych, obj tych odr bnymi przepisami.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2..

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w
przypadkach ma ych, prostych i drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje
pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikaj cych z do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy
monta u sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz obiektów i urz dze  na tych sieciach, a
tak e roboty tymczasowe oraz prace towarzysz ce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wy ej s : wykopy,
umocnienia cian wykopów, odwodnienie wykopów na czas monta u ruroci gów w przypadku
wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych (wzgl dnie opadowych), wykonanie pod a,
zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacj  powykonawcz .

1.5.Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podstawowe przyj te w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z okre leniami
przyj tymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.4., a tak e podanymi poni ej:
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System kanalizacyjny - sie  ruroci gów i urz dze  lub obiektów pomocniczych, które s  do
odprowadzania cieków do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przep yw odbywa si  dzi ki sile ci ko ci, a
przewody s  projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz ciowego
nape nienia.
Sie  kanalizacyjna ogólnosp awna - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-
gospodarczych, przemys owych i opadowych. Sie  kanalizacyjna ciekowa - sie  przeznaczona do
odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych przemys owych.

Sie  deszczowa - sie  przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej i
komin w azowy s  wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza cz  komory roboczej wykonana
jest z ceg y.
Studzienka w azowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynno ci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegl dowa) - studzienka nie-w azowa przystosowana do wykonywania
czynno ci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoc  urz dze  hydraulicznych
(czyszczenie kana ów) oraz techniki video do przegl dów kana ów.
Komora robocza - cz  studzienki przeznaczona do wykonywania czynno ci eksploatacyjnych.
Komin w azowy - szyb cz cy komor  robocz  z powierzchni  terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obs ugi.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przep ywu cieków.

1.6.Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne wymagania dotycz ce robót
wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.7.Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacyjnych
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz
podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1.Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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2.2.Rodzaje materia ów
2.2.1. Kana y
Do budowy kana ów  stosowa  rury i kszta tki z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) klasy
SN8 spe niaj ce warunki okre lone w PN-EN 1401-1:1999.
Kana   kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniej cej studni w pobli u projektowanej przepompowni
do projektowanej przepompowni (wlot) zaprojektowano z rur PVC-U Dn 250.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7,

pkt 3
Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod

wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t
powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy,
oraz spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do

ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany
bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe
wymagania:
- rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by
sze ni  1

m,
- je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku

nie powinna przekracza  1 m,
- podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci

rodków transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone
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przed zarysowaniem przez pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany
skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma
samochodu powinna by  ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.

4.4.Sk adowanie materia ów
4.4.1. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem
promieniowania s onecznego i temperatur  przekraczaj  +40°C.

Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed
dzia aniem wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym
materia em (np. foli  nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni
cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.

Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki
mo na sk adowa  w stosach na równym pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10
cm, grubo ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie
powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by
sk adowane odr bnie.

Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami
drewnianymi.

Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego
szeroko ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1+2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7, pkt 5 5.2.Warunki wykonywania robót

Przed przyst pieniem do robót nale y:
Przed zaj ciem pasa drogowego nale y opracowa  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury
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z dnia 23 wrze nia 2003 roku (Dz.U.177.1729.), w sprawie szczególnych warunków zarz dzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzeniem dokumentacj  zmiany
organizacji ruchu. Dokumentacj  nale y opracowa  w oparciu o Rozporz dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków
i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U.220.2181. z dnia 23 grudnia 2003r.). Ze wzgl du na okoliczno ci
wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacj  nale y opracowa  jako:
a) projekt organizacji ruchu - kompletna dokumentacja z punktu wymogów rozporz dzenia,
opracowana
ze stosownym wyprzedzeniem dla robót planowanych w terenie (z uwzgl dnieniem ca kowitego
zamkni cia drogi lub d ugoterminowych zaw  jezdni lub chodników),
b) projekt uproszczony - dokumentacja dla robót których oznakowanie ustawione jest wy cznie w
czasie wykonywania czynno ci,
c) szkice sytuacyjne - opracowywane w nag ym przypadku wyst pienia awarii urz dzenia
w pasie drogowym, w wyniku której nast pi o zagro enie bezpiecze stwa ruchu
drogowego lub mo liwo ci wyst pienia szkód materialnych.

Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacyjnej nale y:
- dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,
- wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku

wyst pienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
- przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .
Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej powinna by  trwale i widocznie zaznaczona w terenie za

pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków oraz ko ków kraw dziowych. Nale y ustali  sta e
repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo ci wbudowa  repery tymczasowe. Dla trasy kana ów
dokona  przekopów kontrolnych w miejscu wyst powania podziemnego uzbrojenia. Wykopy
prowadzi  pod nadzorem w cicieli urz dze .

Dla wszystkich rur przewiduje si  wykonanie wykopu w sko-przestrzennego, umocnionego.
Wykop nale y rozpocz  od najni szego punktu budowanego kana u i prowadzi  w kierunku
przeciwnym do spadku kana u. Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej. Wykopy o g boko ci powy ej 1 m na ca ej d ugo ci nale y
zabezpieczy , natomiast dla wykopów o g boko ci powy ej 3 m nale y przewidzie  pe ne
umocnienie cian zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Ruroci gi nale y u  na podsypce
piaskowej grubo ci oko o 20cm. Nie zale nie od rodzaju gruntu, na którym b  posadowione rury
nale y starannie przygotowa  pod e poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni oraz
wykona  pod e z dok adnym zag szczeniem. Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej gr 20cm a
w wypadku gruntów nawodnionych na warstwie pospó ki gr. 20cm. Obsypk  ruroci gu nale y
wykona  z gruntów sypkich o uziarnieniu od 2 do 20 mm do wysoko ci górnego sklepienia rury.
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Obsypka powinna by  wykonana z gruntu sypkiego symetrycznie, warstwami o grubo ci 15-20 cm
starannie zag szczonym lekkim sprz tem, tak aby nie dosz o do przemieszczenia rury.

Przed rozpocz ciem zasypki nale y zabezpieczy  rur  przed wypieraniem i
przemieszczaniem gruntu przy zag szczaniu. Podstawowa warstwa zasypowa do wysoko ci 30 cm
(nie mniej jednak ni  0,75 rednicy) ponad górne sklepienie rury powinna by  zag szczana w 15-
20cm warstwach do uzyskania w ciwego stopnia zag szczenia. Zasyp wykopu piaskiem
zag szczonym lub gruntem budowlanym zag szczonym warstwami do uzyskania wska nika
zag szczenia wg normy PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i
badania". Wska nik zag szczenia wokó  ruroci gu potwierdzi  wpisem do dziennika budowy.
Wska nik zag szczenia zasypki kana ów do g boko ci 1,4m powinien wynosi  minimum 100%wg
Proctora. Wska nik zag szczenia zasypki wszystkich przekopów poprzecznych powinien wynosi
minimum 100%wg Proctora. Na g boko ciach ponad 1,4m oraz w poboczach jezdni wska nik
zag szczenia zasypki winien wynosi  minimum 98%wg Proctora. Badanie wska nika zag szczenia
minimum w jednym punkcie mi dzy studniami rewizyjnymi lecz nie rzadziej ni  co 50m. oraz przy
ka dym obiekcie punktowym(studni itp.) Przed zasypaniem wykonanego kana u, Wykonawca
powinien powiadomi  Inspektora Nadzoru oraz U ytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robót.

enie sieci kanalizacji projektuje si  ze spadkami i na g boko ciach pokazanymi na rysunkach
profili projektu budowlanego.

5.3.Monta  ruroci gów
Monta  ruroci gów prowadzi  w wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce
Rury w wykopie powinny by  u one w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.
Na ca ej d ugo ci powinny przylega  do pod a.

5.4.Po czenia rur i kszta tek z PVC-U
Przed monta em rur i kszta tek z PVC-U i PP nale y dokona  ich ogl dzin. Powierzchnie

wewn trzne
i zewn trzne rur oraz kszta tek powinny by  g adkie, czyste, pozbawione nierówno ci, porów i
jakichkolwiek innych uszkodze .

5.4.1. Po czenia kielichowe na wcisk
Monta  po cze  kielichowych polega na wsuni ciu (wci ni ciu) ko ca rury w kielich, z osadzon

uszczelk  (pier cieniem elastomerowym), do okre lonej g boko ci. Dopuszczalne jest stosowanie
rodka smaruj cego u atwiaj cego wsuwanie. Nale y zwróci  szczególn  uwag  na osiowe

wprowadzenie ko ca rury w kielich.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7,

pkt 6
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6.2.Kontrol  wykonania sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami
okre lonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelno  przewodów wraz z pod czeniami i studzienkami nale y zbada  zgodnie z zasadami
okre lonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by  przeprowadzone z u yciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bada  powinna by  wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spe nia wymagania okre lone w normie (podczas
badania szczelno ci przy u yciu powietrza), gdy spadek ci nienia zmierzony po up ywie czasu
bada  jest mniejszy ni  okre lony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Je eli w czasie wykonywania próby szczelno ci z u yciem powietrza wyst puj  uszkodzenia,
nale y przeprowadzi  badanie wod  i wyniki te powinny by  decyduj ce.
Wymagania dotycz ce badania szczelno ci przy pomocy wody, s  spe nione, je eli ilo  wody
dodanej (podczas wykonywania bada ) nie przekracza: 2

-  0,15 l/m w czasie 30 min. dla
przewodów, 2

- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami w azowymi,

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 7 7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s  roboty ziemne (wykopy),

umocnienia ich pionowych cian, wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robót nale y przyj  takie same jak dla robót ziemnych okre lone w
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s :
- wykopy i zasypka - m3,
- umocnienie cian wykopów - m2,
- wykonanie pod a - m (lub m2 wraz z podaniem grubo ci warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
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Obmiaru robót podstawowych sieci i przy czy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu
o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje si  z uwzgl dnieniem podzia u na:
- rodzaj rur i ich rednice,
- rodzaj wykopu - o cianach pionowych lub skarpowych,
- boko  posadowienia ruroci gu licz c od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.

ugo  kana ów obmierza si  w metrach wzd  osi. Do d ugo ci kana ów nie wlicza si  komór i
studni rewizyjnych (licz c ich wymiar wewn trzny).
Zw ki zalicza si  do przewodów o wi kszej rednicy.
Pod a pod ruroci gi obmierza si  w metrach kwadratowych, a obetonowanie kana ów - w metrach
sze ciennych zu ytego betonu.
Kszta tek nie wlicza si  do d ugo ci ruroci gu, a oblicza si  ich liczb  w sztukach.

ugo  odcinków kana ów i kolektorów poddanych próbie szczelno ci nale y mierzy  mi dzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczaj cych odcinek poddany próbie.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3.Badania przy odbiorze - rodzaje bada
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zale ne s  od rodzaju odbioru technicznego
robót.
Odbiory techniczne robót sk adaj  si  z odbioru technicznego cz ciowego dla robót zanikaj cych i
odbioru technicznego ko cowego po zako czeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4.Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:
- zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  ±2 cm,
- zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia

pod a naturalnego, sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacj ,
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- zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny
i rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie

przez okres 30 minut ci nienia próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu
wod  do poziomu terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10 kPa i wi ksze ni  50 kPa, licz c
od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si  wykonywanie próby szczelno ci za pomoc  powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki bada , powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci

przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i kszta tek,
studzienek kanalizacyjnych, zwie cze  wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przed ony
podczas spisywania protoko u odbioru technicznego - cz ciowego (za cznik 1), który stanowi
podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
cz ciowego. Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - cz ciowym przewodu kanalizacyjnego, zg osi  inwestorowi do odbioru
roboty ulegaj ce zakryciu, zapewni  dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewni  geodezyjn
inwentaryzacj  przewodu, przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .

8.5.Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:
- zbadaniu zgodno ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacj  geodezyjn ,
- zbadaniu zgodno ci protoko u odbioru wyników bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki
wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protoko ów odbiorów prób szczelno ci przewodów
kanalizacyjnych. Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy,
który z:
- protoko ami odbiorów technicznych cz ciowych przewodu kanalizacyjnego (za cznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacj  geodezyjn ,
- protoko em szczelno ci systemu kanalizacji grawitacyjnej (za cznik 2),
nale y przekaza  inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
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Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
ko cowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj  obs ugi okre lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze ko cowym z  o wiadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacj  projektow  i warunkami

pozwolenia na budow ,
- o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania -

ulicy i s siaduj cej z budow  nieruchomo ci.

9. PODSTAWA    ROZLICZENIA    ROBÓT    PODSTAWOWYCH,    TYMCZASOWYCH    I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1.Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót monta owych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych mo e by  dokonane

jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu
odbioru ko cowego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych
robót obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót potwierdzonych

przez zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe obejmuj ce wykonanie robót monta owych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug  sprz tu,
- przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
- wykonanie robót ziemnych,
- monta  ruroci gów, obiektów sieciowych i urz dze ,
- wykonanie prób szczelno ci,
- usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót,
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- wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu),
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas

trwania budowy, oraz jego aktualizacj  stosownie do post pu robót,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
- op aty za zaj cia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i
drena u,
- tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate ,
- utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiaj cy.

10. DOKUMENTY
ODNIESIENIA 10.1. Normy
1. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2. PN-EN 752-1:2000
Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000
Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
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4. PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe
z niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cz  1: Wymagania
dotycz ce rur, kszta tek i systemu
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nieniowej kanalizacji
deszczowej
i ciekowej.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz  3: Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji
6. PN-EN 1852-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cz  1: Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i
systemu
7. PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci nieniowej kanalizacji deszczowej

i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny zgodno ci
8. PN-EN 588-1:2000
Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cz  1: Rury, z cza i kszta tki do systemów grawitacyjnych
9. PN-EN 588-2:2004
Rury w ókno-cementowe do kanalizacji. Cze  2: Studzienki w azowe i niew azowe
10.PN-EN 124:2000
Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko owego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci
11.EN 13101:2005
Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych
12.PN-B 10729:1999
Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne
13.PN-B 12037:1998
Ceg y pe ne wypalane z gliny - kanalizacyjne
14. PN-EN 476:2001
Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur

wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  1: Guma
16. PN-EN 681-2:2002
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Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur
wodoci gowych i odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147,

poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity

tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz.

2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu

cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr
195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat

\technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr
237, poz. 2375).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz.
U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
„Budowa kana u grawitacyjnego Dz 200 mm, kana u t ocznego Dz 110 mm i toczni/przepompowni cieków
oraz renowacja kana u sanitarnego Ø 200 mm i Ø 300 mm”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru odcinka
kana u t ocznego PE Dz110 mm P/T 1 – S3.
Postanowie  zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si  do budowy sieci na terenach górniczych
obj tych odr bnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
ma ych, prostych i drugorz dnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci podstawowe wyst puj ce przy monta u
ocznej kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PE, jej uzbrojenia i armatury, a tak e roboty tymczasowe oraz

prace towarzysz ce.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienionych wy ej s :
Wykopy, umocnienia cian wykopów, odwodnienie na czas monta u ruroci gów w przypadku wyst pienia
wysokiego poziomu wód gruntowych (wzgl dnie opadowych), zasypanie wykopów wraz z zag szczeniem
obsypki i zasypki.
Do prac towarzysz cych nale y zaliczy  mi dzy innymi geodezyjne wytyczenie tras oraz ich inwentaryzacj
powykonawcz .

1.5. Okre lenia podstawowe,

 Armatura sieci - w zale no ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
- armatura odpowietrzaj ca - zawory odpowietrzaj ce, napowietrzaj ce, odpowietrzaj co-napowietrzaj ce,
- armatura reguluj ca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpo arowa - hydranty,
- armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Studzienka ; komora - obiekt na przewodzie, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy,
wodomierza itp.).
Po czenie elektrooporowe - po czenie mi dzy kielichem PE lub kszta tk  siod ow  zgrzewan
elektrooporowo a rur  lub kszta tk  z bosym ko cem. Kszta tki zgrzewane elektrooporowo s  nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni czenia, powoduj cy stopienie przylegaj cego
materia u i zgrzanie powierzchni rury z kszta tk .



57

Po czenie doczo owe - po czenie, które uzyskuje si  w wyniku nagrzania przygotowanych do czenia
powierzchni przez przy enie ich do p askiej p yty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nast pnie usuni cie p yty grzejnej i doci ni cie czonych ko ców.
Po czenie siod owe - po czenie uzyskane w wyniku ogrzania wkl ej powierzchni siod a i zewn trznej
powierzchni rury a  do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast pnie usuni cie elementu grzejnego i
doci ni cie czonych powierzchni.
Po czenie mechaniczne - po czenie rury PE z inn  rur  PE lub innym elementem ruroci gu za pomoc

czki zawieraj cej element zaciskowy.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce wykonywanych robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow  ,,Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuk  budowlan . Ogólne
wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7).

1.7. Dokumentacja robót monta owych sieci kanalizacji t ocznej Dokumentacj  robót monta owych sieci
stanowi :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pó n. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówie  publicznych),
sporz dzona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n.
zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane
dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi protoko ami z bada

kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe dokumentacji robót z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi
zmianami).
Roboty nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania

ogólne" pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)
Materia y stosowane do budowy kanalizacji t ocznej powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm

europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow
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specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa
okre lonym przez Komisj  Europejsk , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , b
uznano za „regionalny wyrób budowlany".

2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Rury i kszta tki z polietylenu (PE)
Rury i kszta tki z polietylenu musz  spe nia  warunki okre lone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.
Do zabudowy przewidziano rur PE SDR 17,6 o rednicach  90, mm.

2.2.2. Bloki oporowe i podporowe
W budowie ruroci gów z PE bloki oporowe i podporowe wyst puj  wy cznie przy czeniu rur PE z

kszta tkami z ró nych materia ów (stal, eliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 (Kod CPV

45000000-7)
Do wykonania robót nale y stosowa  jedynie taki sprz t, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót. W
przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprz t stosowany do wykonania robót musi by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy, oraz
spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy  kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego
zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 (Kod CPV

45000000-7)

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgl du na specyficzne cechy rur nale y spe ni  nast puj ce dodatkowe wymagania:
- rury nale y przewozi  wy cznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadaj cymi boczne

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; wystaj ce poza pojazd ko ce rur nie mog  by  d sze ni  1 m,
- je eli przewo one s  lu ne rury, to przy ich uk adaniu w stosy na samochodzie wysoko adunku nie

powinna przekracza  1 m,
- podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe cz ci rodków

transportu jak ruby, cuchy, itp. Lu no uk adane rury powinny by  zabezpieczone przed zarysowaniem
przez pod enie tektury falistej i desek pod cuch spinaj cy boczne ciany skrzyni samochodu,
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- podczas transportu rury powinny by  zabezpieczone przed zmian  po enia. Platforma samochodu
powinna by  ustawiona w poziomie.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Sk adowanie rur i kszta tek w wi zkach lub luzem
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim dzia aniem promieniowania

onecznego i temperatur  przekraczaj  40°C.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu (kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by  chronione przed dzia aniem

wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami brezentowymi lub innym materia em (np. foli
nieprze roczyst  z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni  cyrkulacj  powietrza pod
pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y deformacji.

Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy, jedna na drugiej do wysoko ci maksymalnej 3
m, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie, lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w
stosach na równym pod u, na podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10 cm, grubo ci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odst pach co 1-2 m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna przekracza  7 warstw rur i 1,5 m wysoko ci.
Rury o ró nych rednicach winny by  sk adowane odr bnie.

Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela  przek adkami
drewnianymi.

Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego
szeroko ci przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1+2 m.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 (Kod CPV

45000000-7)

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do monta u sieci kanalizacji t ocznej nale y:
- dokona  geodezyjnego wytyczenia trasy ruroci gu,
- wykona  wykopy z ewentualnym umocnieniem ich cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obni  poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wyst pienia

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
- przygotowa  pod e pod ruroci g zgodnie z dokumentacj .

5.3. Monta  ruroci gów
Monta  ruroci gów prowadzi  w wykopie.

Dla wszystkich rur przewiduje si  wykonanie wykopu w sko-przestrzennego, umocnionego. Wykop
nale y rozpocz  od najni szego punktu budowanego kana u i prowadzi  w kierunku przeciwnym do spadku
kana u. Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Wykopy o g boko ci powy ej 1 m na ca ej d ugo ci nale y zabezpieczy , natomiast dla wykopów o

boko ci powy ej 3 m nale y przewidzie  pe ne umocnienie cian zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Ruroci gi nale y u  na podsypce piaskowej grubo ci oko o 20cm. Nie zale nie od rodzaju gruntu, na
którym b  posadowione rury nale y starannie przygotowa  pod e poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie
z kamieni oraz wykona  pod e z dok adnym zag szczeniem. Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej gr
20cm a w wypadku gruntów nawodnionych na warstwie pospó ki gr. 20cm. Obsypk  ruroci gu nale y wykona
z gruntów sypkich o uziarnieniu od 2 do 20 mm do wysoko ci górnego sklepienia rury. Obsypka powinna by
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wykonana z gruntu sypkiego symetrycznie, warstwami o grubo ci 15-20 cm starannie zag szczonym lekkim
sprz tem, tak aby nie dosz o do przemieszczenia rury.

Przed rozpocz ciem zasypki nale y zabezpieczy  rur  przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu
przy zag szczaniu. Podstawowa warstwa zasypowa do wysoko ci 30 cm (nie mniej jednak ni  0,75 rednicy)
ponad górne sklepienie rury powinna by  zag szczana w 15-20cm warstwach do uzyskania w ciwego
stopnia zag szczenia. Zasyp wykopu piaskiem zag szczonym lub gruntem budowlanym zag szczonym
warstwami do uzyskania wska nika zag szczenia wg normy PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania". Wska nik zag szczenia wokó  ruroci gu potwierdzi  wpisem do dziennika
budowy.
Wska nik zag szczenia zasypki kana ów do g boko ci 1,4m powinien wynosi  minimum 100%wg Proctora.
Wska nik zag szczenia zasypki wszystkich przekopów poprzecznych powinien wynosi  minimum 100%wg
Proctora. Na g boko ciach ponad 1,4m oraz w poboczach jezdni wska nik zag szczenia zasypki winien
wynosi  minimum 98%wg Proctora. Badanie wska nika zag szczenia minimum w jednym punkcie mi dzy
studniami rewizyjnymi lecz nie rzadziej ni  co 50m. oraz przy ka dym obiekcie punktowym (studni itp.)
Przed zasypaniem wykonanego kana u, Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora Nadzoru oraz

ytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robót.
enie sieci kanalizacji projektuje si  ze spadkami i na g boko ciach pokazanymi na rysunkach profili

projektu budowlanego.

5.4. Po czenia rur i kszta tek z PE
Przed przyst pieniem do monta u rur i kszta tek z PE nale y dokona  ogl dzin tych materia ów. Powierzchnie
wewn trzne i zewn trzne rur i kszta tek powinny by  g adkie, czyste, pozbawione porów, wg bie  i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemo liwiaj cym spe nienie wymaga  okre lonych w normach PN-EN
12201-1+4:2004.
5.4.1. Po czenia zgrzewane
Rury czy  poprzez po czenia zgrzewane doczo owe. Zgrzewanie doczo owe polega na czeniu rur
i kszta tek przez nagrzanie ich ko cówek do w ciwej temperatury i doci ni cie, bez stosowania dodatkowego
materia u.

Po zgrzaniu rur i kszta tek na ich powierzchniach wewn trznych i zewn trznych nie powinny wyst pi
wyp ywki stopionego materia u poza obr bem kszta tek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym adna wyp ywka
nie powinna powodowa  przemieszczenia drutu w kszta tkach (elektrooporowych) co mog oby spowodowa
zwarcie podczas czenia. Na wewn trznej powierzchni rur nie powinno wyst pi  pofa dowanie. W czasie
wykonywania robót monta owych sieci nale y ci le przestrzega  instrukcji i zalece  producentów wszystkich
materia ów zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" pkt 6 (Kod CPV

45000000-7)

6.2. Kontrol  wykonania sieci nale y przeprowadzi  zgodnie z zaleceniami okre lonymi w zeszycie nr 3
„Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych" pkt 6 „Kontrola i badania przy
odbiorze".

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na ocen  prawid owo ci wykonania po cze  zgrzewanych. Ocen  t
nale y przeprowadzi  w oparciu o nast puj ce kryteria:
- zgrubienie zgrzewane powinno by  obustronnie mo liwie okr o ukszta towane,
- powierzchnia zgrubienia powinna by  g adka,
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- rowek mi dzy wyp ywkami nie powinien by  zag biony poni ej zewn trznych powierzchni czonych
elementów,

- przesuni cie cianek czonych rur nie powinno przekracza  10% grubo ci cianki rury,
- ca kowita szeroko ci wyp ywek powinna by  wi ksza od zera i nie powinna przekracza  warto ci

okre lonych przez producenta rur i kszta tek.
Ocen  jako ci po czenia zgrzewanego mo na wykona  za pomoc  urz dze  pomiarowych z dok adno ci

0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelno ci i wytrzyma ci po cze  przewodu nale y przeprowadzi  prób

szczelno ci.
Próby szczelno ci nale y wykonywa  dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na danie inwestora
lub u ytkownika nale y równie  przeprowadzi  prób  szczelno ci ca ego przewodu. Zaleca si  przeprowadza
prób  ci nieniow  hydrauliczn  jednak e w przepadkach uzasadnionych
wzgl dami techniczno-ekonomicznymi mo na stosowa  prób  pneumatyczn .

Sposób przeprowadzania i pe ny zakres wymaga  zwi zany z próbami szczelno ci s  podane w normie
PN-B 10725:1997. Niezale nie od wymaga  okre lonych w normie przed przyst pieniem do przeprowadzenia
próby szczelno ci nale y zachowa  nast puj ce warunki:
- ewentualne wymagania inwestora zwi zane z prób  powinny by  jasno okre lone w projekcie albo w

szczegó owej specyfikacji technicznej SST,
- odcinki poddawane próbie szczelno ci mog  mie  d ugo ci ok. 300 m w przypadku wykopów o cianach

umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie z cza powinny by
odkryte oraz w pe ni widoczne i dost pne,

- odcinek przewodu powinien by  na ca ej swojej d ugo ci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dok adnie obsypka, przewód na podporach lub w kana ach zbiorczych
powinien mie  trwa e zamocowania wraz z umocnieniem z czy,

- wszelkie odga zienia od przewodu powinny by  zamkni te,
- profil przewodu powinien umo liwia  jego odpowietrzenie i odwodnienie a urz dzenia odpowietrzaj ce

powinny by  zainstalowane w najwy szych punktach badanego odcinka,
- nale y sprawdzi  wizualnie wszystkie badane po czenia.

W czasie przeprowadzania próby szczelno ci nale y w szczególno ci przestrzega  nast puj cych
warunków:
- przewód nie mo ne by  nas oneczniony a zim  temperatura jego powierzchni zewn trznej nie mo e by

ni sza ni  1°C,
- nape nianie przewodu powinno odbywa  si  powoli od ni szego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci nienia nie powinna przekracza  20°C,
- po ca kowitym nape nieniu wod  i odpowietrzeniu przewodu nale y go pozostawi  na 20 godzin w celu

ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si  próbnego ci nienia wody w przewodzie nale y przez okres 30 minut sprawdza  jego

poziom,
- wynik próby szczelno ci uznaje si  za pozytywny, gdy nie nast pi  w tym czasie spadek ci nienia poni ej

warto ci ci nienia próbnego.

7. WARUNKI DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zosta y w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 (Kod CPV 45000000-7)

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacj  projektow  i
SST.
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7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy monta u sieci wodoci gowych s  roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych cian, wykonanie pod a pod ruroci gi oraz zasypanie z zag szczeniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robót nale y przyj  takie same jak dla robót ziemnych okre lone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru s :
- wykopy i zasypka - m3,
- umocnienie cian wykopów – m2 ,
- wykonanie pod a – m3 (lub m2 i grubo  warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
ugo  ruroci gów na odcinkach prostych mierzy si  wzd  ich osi w metrach, z podzia em wed ug rednic

rur, rodzaju wykopu ( ciany pionowe lub skarpowe), g boko ci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej.
Kszta tek nie wlicza si  do d ugo ci ruroci gów, a oblicza w sztukach rzeczywi cie wbudowanych z podzia em
na rednice.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8 (Kod CPV 45000000-7)
8.2. Badanie przy odbiorze sieci nale y przeprowadzi  zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO
sieci wodoci gowych
8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze powinny by  zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3. Odbiór techniczny cz ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cz ciowym polegaj  na:
- zbadaniu zgodno ci usytuowania i d ugo ci przewodu z dokumentacj . Dopuszczalne odchylenie w planie

osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza  0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rz dnych u onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza  dla przewodów
z tworzyw sztucznych ±0,05 m,

- zbadaniu prawid owo ci wykonania zgrzewów,
- zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
- zbadaniu przez ogl dziny zabezpiecze  przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
- zbadaniu pod a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia pod a

naturalnego sposób jego zag szczenia powinien by  uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu pod a wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacj ,
- zbadaniu materia u ziemnego u ytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien by  drobny i

rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materia  ten powinien by  zag szczony,
- zbadaniu szczelno ci przewodu. Badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko em próby szczelno ci
przewodu, inwentaryzacj  geodezyjn  (dopuszcza si  inwentaryzacj  szkicow ) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodno ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotycz cymi rur i armatury, jest
przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego - cz ciowego (za cznik 1), który stanowi
podstaw  do decyzji o mo liwo ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodoci gowej.
Wymagane jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
cz ciowego.
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Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - cz ciowym przewodu wodoci gowego, zg osi  inwestorowi do odbioru roboty ulegaj ce
zakryciu, zapewni  dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewni  geodezyjn  inwentaryzacj  przewodu,
przygotowa  dokumentacj  powykonawcz .

8.4. Odbiór techniczny ko cowy
Badania przy odbiorze technicznym ko cowym polegaj  na:
- zbadaniu zgodno ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacj  techniczn ,
- zbadaniu protoko ów odbioru: próby szczelno ci, wyników bada  bakteriologicznych oraz wyników stopnia

zag szczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dzia ania,
- zbadaniu szczelno ci komór i studni wodoci gowych, szczególnie przy przej ciach ruroci gów przez ciany.

Wyniki bada  powinny by  wpisane do dziennika budowy, który z protoko ami odbiorów technicznych
cz ciowych przewodu wodoci gowego (za cznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami bada  bakteriologicznych, wynikami bada  stopnia zag szczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacj  geodezyjn  jest przed ony podczas spisywania protoko u odbioru technicznego ko cowego
(za cznik 2), na podstawie którego przekazuje si  inwestorowi wykonany przewód sieci wodoci gowej.
Konieczne jest tak e dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego ko cowego.

Teren po budowie przewodu wodoci gowego powinien by  doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowi zany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

ko cowym z  o wiadczenia:
- o wykonaniu przewodu wodoci gowego zgodnie z dokumentacj  projektow , warunkami pozwolenia na

budow  i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powo anymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzystania - ulicy i
siaduj cej z budow  nieruchomo ci.

9. PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBÓT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH    I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9 (Kod CPV
45000000-7)

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi warto  tych robót

obliczona na podstawie   ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty monta owe sieci z tworzyw

sztucznych uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
- wykonanie robót ziemnych,
- monta  ruroci gów i armatury,
- wykonanie prób ci nieniowych,
- usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodoci gowych do stanu pierwotnego.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, oraz jego aktualizacj  stosownie do post pu robót,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

i wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
- op aty za zaj cia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
- tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych,

barier i wiate ,
- utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowa ,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj cy.
Prace i czynno ci wymienione w pkt. 9.2.1. + 9.2.3. mog  by  przeniesione na Wykonawc  za odpowiednim
wynagrodzeniem (nale y to jednoznacznie ustali  w szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) i w umowie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy PN-EN 1074-1:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  1: Wymagania ogólne
PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-2:2002/A1
Armatura wodoci gowa - wymagania i badania sprawdzaj ce - Cz  2 . Armatura zaporowa PN-EN 1074-
3:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  3: Armatura zwrotna PN-EN
1074-4:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  4: Zawory napowietrzaj co-
odpowietrzaj ce

PN-EN 1074-5:2002
Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  5: Armatura reguluj ca
PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wodoci gowych i
odwadniaj cych. Cz  1: Guma PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materia owe dotycz ce uszczelek z czy rur wodoci gowych i
odwadniaj cych. Cz  2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz  1:
Wymagania ogólne
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PN-EN 12201-2:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz  2: Rury
PN-EN 12201-3:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz  3:
Kszta tki
PN-EN 12201-4:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz  4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania wody. Polietylen (PE). Cz  5:
Przydatno  do stosowania w systemie
PN-EN 1452-1:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesy ania wody. Wymagania ogólne
PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesy ania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesy ania wody. Kszta tki
PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesy ania wody. Zawory i wyposa enie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesy ania wody. Przydatno  do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997
Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060
Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia.

PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 14384:2005(U)
Hydranty nadziemne.
PN-EN 14339:2005(U)
Hydranty podziemne.
PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych.
PN-93/C-89218
Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-EN 805:2002

.
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10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.

zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zmianami).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zmianami).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzeniu cieków

(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó n. zmianami).

10.3.Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 1780 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r.- w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4.Inne dokumenty
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci gowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL;
- Instrukcja Projektowa, Monta u i Uk adania rur PVC-U i PE - GAMRAT;
- Katalog Techniczny - PIPE LIFE;
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
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1. Cz  ogólna
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z  realizacj  inwestycji „Budowa kana u grawitacyjnego Dz 200 mm, kana u t ocznego Dz 110
mm i toczni/przepompowni cieków oraz renowacja kana u sanitarnego Ø 200 mm i Ø 300 mm”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych z  budow  projektowanej
pompowni/t oczni cieków ze zbiornikiem, wyposa eniem (w tym monta em przep ywomierza Techmag FM-
300 lub Siemens MAG5100W wraz z przetwornikiem) oraz now  szaf  sterownicz . Odci ciem istniej cej
przepompowni, prze czenie i pompowanie oraz wywóz scieków w trakcie prze czania pompowni.
Przewiduje si  nast puj  chronologi  i rodzaje robót:

 monta (posadowienie) w uprzednio przygotowanym wykopie zbiornika przepompowni/t oczni

 monta  wyposa enia technologicznego przepompowni/t oczni

 wykonanie i pod czenie nowego odcinka przewodu doprowadzaj cego cieki do przepompowni (bez

pod czenia do projektowanej studni kanalizacyjnej S1)

 monta  szafy sterowniczej, doprowadzenie zasilania

 pod czenie zasilania

 wykonanie prób ruchowych przepompowni/t oczni

zaczopowanie w najbli szej studni dop ywu cieków do istniej cej przepompowni

przet aczania cieków do wozu asenizacyjnego - wypompowywania nap ywaj cych cieków podczas

prze czania przepompowni cieków

 od czenie zasilania elektrycznego istniej cej pompowni

 prze czenie kana u grawitacyjnego doprowadzaj cego cieki do nowej przepompowni

 udro nienie wcze niej zaczopowanego otworu doprowadzaj cego cieki

 uruchomienie projektowanej pompowni

 utwardzenie terenu wokó  nowej pompowni/t oczni kostk  brukow

 odtworzenie terenów zielonych

 uporz dkowanie terenu

Oprócz prac budowlano monta owych Wykonawca ma obowi zek zapewni :
Dojazd serwisu na miejsce monta u szaf sterowniczych
Monta  i pod czenie szaf sterowniczych, p ywaków, pomp, przep ywomierza
Rozruch pompowni
Przeszkolenie obs ugi
DTR sterowania
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1.4 Okre lenia podstawowe :

Okre lenia podstawowe u yte w ST s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami i Ogóln
Specyfikacj  Techniczn .

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót :

Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako  wykonanych robót oraz ich zgodno  z umow  , projektem
wykonawczym , pozosta ymi wskazaniami SST i poleceniami zarz dzaj cego realizacj  umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarz dzaj cego
realizacj  umowy.

1.6 Dokumentacja jak  nale y przedstawi  w trakcie budowy :

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc  Robót w trakcie budowy musi by  zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca dostarcza  b dzie nast puj ce informacje :

1. Harmonogram i kolejno  prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy
3. Rodzaj stosowanych materia ów
4. wiadectwa jako ci przedstawione przez Producentów wyszczególnione w dalszej cz ci

opracowania
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów

2. MATERIA Y
2.1.  Warunki  ogólne  stosowania  materia ów  podano  w  ST 00.  „Wymagania  ogólne” . Materia y  u yte
do  budowy  powinny  spe nia   warunki  okre lone  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych,  a  w
przypadku  braku  normy  powinny  odpowiada   warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym umownym
warunkom.

Materia ami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  wg  zasad  niniejszej  ST  s   :
1. Rury  wodoci gowe  PE80  ( SDR11 )
2. Rury  kanalizacyjne  PVC-U  Klasa  SN8,
3. Kompletna  przepompownia/t ocznia  z nast puj cym wyposa eniem zgonie z projektem

budowlano-wykonawczym.
4. Przep ywomierz Techmag FM-300 lub Siemens MAG5100W.

            Nawierzchnie terenu pompowni/t oczni
a) kostka brukowa betonowa typu „Polbruk” o gr. 8 cm, szara, uk adana na podsypce cementowo-
piaskowej (cement portlandzki zwyk y 35), na podbudowie z t ucznia kamiennego (wg PN-B-11112)
o grubo ci po zag szczeniu 10 cm. Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam
i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe
i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci  80 mm.

2.2. Sk adowanie
2.2.1. Rury
Rury powinny by  sk adowane w wi zkach nie wy ej ni  2m lub w stosach do 1,5m zabezpieczonych przed
rozsuwaniem si . Rury mo na przechowywa  na przestrzeni otwartej pod wiat , uk adaj c je w pozycji
le cej jedno - lub wielowarstwowej. Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona, wolna od
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kamieni, zag bie  i b ota z mo liwo ci  odprowadzenia wody opadowej. Pierwsz  warstw  rur nale y
 na podk adach drewnianych. Wysoko  sk adowania rur nie powinna przekracza  2m. Rury o

pow okach chroni cych przed korozj , sk adowane na wolnym powietrzu nale y pomalowa  mlekiem
wapiennym, celem ochrony pow ok przed szkodliwym wp ywem promieni s onecznych. Wyroby nale y
uk ada  wg poszczególnych grup, wielko ci i gatunku w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz
umo liwiaj cy dost p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kszta tki, armatura
Przechowywa  w pomieszczeniach suchych i zamkni tych.

3. SPRZ T
Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w ST 00. „Wymagania ogólne". Roboty zwi zane
z wykonaniem instalacji technologicznych b  prowadzone r cznie oraz przy u yciu nast puj cych
urz dze  i narz dzi do prowadzenia robót instalacyjnych :
- zgrzewarka do rur PEHD,
- gi tarki do rur,
- gwinciarki,
- urawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsi biernych,
- spycharek ko owych lub g sienicowych,
- sprz tu do zag szczania gruntu,
- wci garek mechanicznych,
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu czynno ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp.

Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  podziemnych, prace nale y wykonywa  r cznie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót.
Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc . Transport kr gów powinien
odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kr gów nale y wykonywa
za pomoc  minimum 3 lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Materia y nale y ustawi  równomiernie na
ca ej powierzchni adunku, obok siebie i zabezpieczy  przed przesuwaniem si  podczas transportu.
Wy adunek powinien odbywa  si  z zachowaniem wszelkich rodków ostro no ci uniemo liwiaj cych
uszkodzenie rur.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót :

Ogólne warunki wykonania robót zgodne z ST.00. „Wymagania ogólne". Wykonawca przedstawi
Zamawiaj cemu do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie
warunki w jakich b dzie wykonywana przebudowa przepompowni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz cis e przestrzeganie
harmonogramu.
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5.2. Monta  studni projektowanej przepompowni/tloczni cieków :
W wyznaczonym miejscu wykona  wykop . Wykop pod zbiornik pompowni/t oczni wykona  jako obiektowy
z pe nym umocnieniem cian. Ostatnie 30 cm do projektowanej rz dnej zbiornika wykona  r cznie.
Sprawdzi  stan i jako  istniej cego pod a. W przypadku wyst pienia wody gruntowej bezwzgl dnie
obni  jej poziom poni ej dna wykopu przy pomocy instalacji ig ofiltrowej.
Umocni  pod e chudym betonem . Monta  poszczególnych cz ci studni wykonywa  zgodnie
z zaleceniami i instrukcj  monta u dostarczonej przez dostawc  elementów . Wstawi  dno studni na
projektowanej rz dnej a nast pnie nadstawi  wy sze cz ci studni cznie z p yt  nakrywaj  .
Wprowadzi  rur  kanalizacji dop ywowej przez tulej  ochronn  do wn trza studni . Studni  po sprawdzeniu
jej szczelno ci i dokonanym odbiorze obsypa  piaskiem i gruntem rodzimym przy równoczesnym ubiciu
poszczególnych warstw . Sprawdzi  wentylacj  komory przepompowni .

5.3. Monta  wyposa enia technologicznego projektowanej przepompowni/t oczni cieków :
Zamontowa  pompy do pompowania cieków oraz instalacje rurowe ss co - t ocz ce wg wytycznych
i instrukcji monta u instalacji technologicznych przepompowni dostarczonej przez dostawc  pompowni .
Zamontowa  p ywaki steruj ce prac  pomp . Zainstalowa  tablic  zasilaj co - steruj  na zewn trz studni .
Wykona  po czenia zasilania elektrycznego i instalacji steruj cej w studni przepompowni . Sprawdzi
zerowanie instalacji . Sporz dzi  protokó  zerowania . Po czy  przewód t oczny z instalacj  technologiczn
. Przeprowadzi  prób  szczelno ci instalacji technologicznych na ci nienie.

5.4. Rozruch mechaniczny i technologiczny
Rozruch mechaniczny - sprawdzanie szczelno ci, dro no ci, zamocowania i dzia ania poszczególnych
urz dze  indywidualnie, zako czone spisaniem protoko u. Rozruch hydrauliczny - po rozruchu
mechanicznym. Rozruch przeprowadzi  w bezpiecznych warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu
wody jako medium W czasie trwania tej fazy rozruchu sprawdzi  szczelno , prawid owo  hydraulicznego
funkcjonowania obiektu i urz dze . G ówne prace rozruchu hydraulicznego polegaj  na:
- sprawdzeniu szczelno ci obiektu, szczelno ci przewodów grawitacyjnych , ci nieniowych oraz armatury
przez nape nienie wod
- sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektów i spadków
- oczyszczenie przewodów
- sprawdzenie parametrów pracy urz dze , ich regulacja , usuni cie usterek
- sprawdzenie parametrów pracy urz dze , przy pe nym obci eniu wod  - zgodnie z DTR
- regulacja uk adów automatyki i armatury

5.4. Ochrona w asno ci i urz dze  :
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  istniej cych instalacji naziemnych i podziemnych urz dze
znajduj cych si  w granicach budowy . Wykonawca potwierdzi u w cicieli poszczególnych instalacji
i urz dze  , informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiaj cego .
Wykonawca spowoduje eby te instalacje i urz dzenia zosta y w ciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem podczas wykonywania robót.

5.5. Ochrona rodowiska w trakcie realizacji robót :
Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowi zany jest do znajomo ci uregulowa  prawnych oraz winien
stosowa  je w zakresie ochrony rodowiska.

5.6 Zapewnienie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia :
Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywa  wyposa enie konieczne dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Zapewni wyposa enie w urz dzenia socjalne oraz w ciwe wyposa enie i odzie
wymagan  dla ochrony zdrowia i ycia , zatrudnionego personelu na budowie.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY
Ogólne zasady kontroli jako ci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00. „Wymagania ogólne".

6.2. ROBOTY MONTA OWE
Kontrol  jako ci robót instalacyjnie-monta owych nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489. Nale y przeprowadzi  nast puj ce badania

a) zgodno ci z Dokumentacj  Projektow ,
b) materia ów zgodnie z wymaganiami norm podanych,
c) wykonania robót ziemnych,
d) enia przewodów :

Wykonawca powinien przed  Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materia ów, e zastosowane materia y spe niaj  wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" .
Jednostk  obmiarow  jest :

kpl. : wykonania budowy przepompowni cieków

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. ODBIÓR CZ CIOWY
Ogólne zasady odbioru podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00. „Wymagania ogólne". Odbiór
cz ciowy polega na sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST robót zanikaj cych pod
wzgl dem u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u, szczelno ci itp. Wyniki
przeprowadzonych bada  powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do dziennika budowy.

8.2. ODBIÓR KO COWY
- dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
- protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
- protoko y bada  szczelno ci przewodów oraz zgrzewów
- wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9. PODSTAWA P ATNO CI

Zgodnie z Dokumentacj  nale y wykona  zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. P atno  nale y
przyjmowa  zgodnie z obmiarem i ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i bada
laboratoryjnych. Cena wykonania robót obejmuje :
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczne trasy
- zabezpieczenie urz dze  podziemnych w wykopie,
- zakupienie i dostarczenie materia ów do miejsca wbudowania,
- wykonanie niezb dnych robót ziemnych ( wykop, zasypka )
- wyrównanie dna wykopu,
- przygotowanie pod a rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zag szczeniem,
- monta  zbiornika wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie po cze  rur,
- enie rur przewodowych w rurach os onowych,
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- wszelkie roboty elekroenergetyczne zwi zane z pod czeniem uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji
przepompowni

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST WO. 00.00. „Wymagania ogólne".
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci dokonywane b  zgodnie z warunkami uj tymi w umowie i
harmonogramie realizacji zada .

10. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-81/B-10725     Wodoci gi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-84/M-
74024/03 Zasuwy klinowe ko nierzowe eliwne na ci nienie nominalne1 MPa
PN-85/H-741306    Armatura i ruroci gi wymiary po czeniowe ko nierzy na ci nienie nominalne

do 1 MPa
PN-85/M-74081     Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych PN-86/B-
09700      Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych.
BN-86/8971-08      Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe PN-87/B-
01060      Sie  wodoci gowa zewn trzna. Obiekty i elementy wyposa enia. Terminologia.
PN-91/M-34501     Gazoci gi i instalacje gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z

przeszkodami terenowymi. PN-92/B-10735      Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B-10720 : 1998 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach

wodoci gowych.
PN-B-03264 : 1999   Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-86-B-02480     Grunty budowlane PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane i inne nie wymienione.
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SST-05 RENOWACJA KANA ÓW Ø 200 mm i Ø 300 mm (Kod CPV 45453000-7)
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1. Informacje ogólne
Zakres robót obejmuje renowacj  kana u sanitarnego grawitacyjnego Ø200 mm
o d ugo ci 14 m na odcinku od nowo projektowanej studni S1 do istniej cej studni
o rz dnych 228,22/223,55 i dalej kana  sanitarny grawitacyjne Ø300 mm o

ugo ci 17,7 m do istniej cej studni o rz dnych 228,71/223,66 po drugiej stronie
jezdni. UWAGA! Przed zamówieniem r kawa wykonawca powinien dokona
przekroju kana ów z natury.

a. Renowacj  kolektora nale y wykona  przy zastosowaniu technologii
wyk adziny z rur utwardzanych na miejscu zgodnie z obowi zuj  norm
PN-EN 13566-4.

b. kaw powinien by  wykonany na bazie w ókna szklanego gdzie min.
grubo  nie mo e by  mniejsza ni  16mm po utwardzeniu a w przypadku

kawa z w ókniny poliestrowej nas czonej ywicami poliestrowymi min
grubo  nie powinna by  mniejsza ni  24mm.

2. Cel renowacji
Celem renowacji jest udro nienie/wzmocnienie istniej cych kana ów.
Realizacja spowoduje:

a. Popraw  parametrów hydraulicznych sieci
b. Popraw  stanu rodowiska naturalnego przez eliminacj  eksfiltracji

i infiltracji.

3. Zakres robót
Przedmiot zamówienia obejmuje:

a. Opracowanie i zastosowanie projektu organizacji ruchu
b. Odpompowywanie i wywóz cieków w czasie realizacji robót
c. Uzyskanie zgody na zajecie gruntów na czas renowacji
d. Renowacja kana ów

4. Wymagania ogólne na dotycz ce robót prowadzonych przez Wykonawc
Realizacja robót rozpocznie si  po:

a. Przyj ciu przez w ciwy organ zg oszenia o rozpocz ciu robót
b. Protokolarnym przekazaniu przez Zamawiaj cego placu budowy
c. Opracowanie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
d. Po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego
e. Po uzyskaniu zgody na zajecie gruntów na czas renowacji

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za doprowadzenie do Terenu Budowy energii elektrycznej,
wody, oraz odprowadzenie cieków. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci
dróg tymczasowych, ogrodze  tymczasowych, a tak e zabezpieczenie terenu robót.
Przed rozpocz ciem robót Wykonawca ka dorazowo wykona inwentaryzacj  istniej cego stanu
zagospodarowania terenu budowy, cznie z dokumentacj  zdj ciow .
Roboty powinny by  prowadzone zgodnie z:
- wymaganiami Zamawiaj cego,
- poleceniami inspektora nadzoru,
- przepisami aktualnie obowi zuj cymi w Polsce reguluj cymi przebieg procesu budowlanego oraz
  okre laj cymi obowi zki osób bior cych udzia  w procesie inwestycyjnym
- planem bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- przyj tymi do stosowania „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,”,
- instrukcjami stosowania i monta u wyrobów wydanych przez producentów, a które b
  zastosowane przy realizacji robót.
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Techniki realizacji robót, oraz odbioru robót winny spe nia  wymagania Zamawiaj cego.
Przyjmuje si , e Wykonawca zapozna  si  z wszelkimi szczegó owymi problemami dotycz cymi
warunków gruntowych na Terenie Budowy
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  punktów pomiarowych do czasu przej cia Robót
przez Zamawiaj cego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

5. Bezpiecze stwo na terenie budowy
Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  prace i podj  wszelkie rodki, eby zapobiec wypadkom
poprzez przestrzeganie zasad bezpiecze stwa.

6. Plan bezpiecze stwa
Zgodnie z Prawem Budowlanym –Wykonawca przed rozpocz ciem robót opracuje plan
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia i uzgodni go z inspektorem nadzoru.
Zawarto  tego planu powinna obejmowa  mi dzy innymi nast puj ce kwestie:
- pisemne instrukcje dotycz ce spraw zanieczyszcze , rodków dla zapewnienia higieny
i bezpiecze stwa;
- ogólny przegl d materia ów, sprz tu i przyrz dów;
- ogólny przegl d dost pno ci urz dze  ochrony osobistej pracowników;
- opis dost pnych urz dze  ochrony osobistej pracowników;
- plan dzia ania w sytuacjach zagro .

7. Zg oszenie robót
Wykonawca zobowi zany jest zg osi  odpowiedniemu organowi zamiar przyst pienia do robót,
je eli wymóg taki wynika z obowi zuj cych przepisów.

8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji umowy a  do zako czenia i odbioru robót przez Zamawiaj cego.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu uzgodniony wcze niej
z w ciwymi organami projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy
oraz uzyska stosowne zgody dotycz ce wej cia na tereny niezb dne do realizacji robót. W czasie
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c
w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Drogi przez ca y czas trwania robót musz  by  utrzymywane w stanie nadaj cym si  do

ytkowania.
Wykonawca ujmie to w cenie oferty.
Po zako czeniu robót teren budowy musi by  przywrócony do stanu pierwotnego.

9. Materia y
Wszystkie zastosowane materia y powinny posiada  Deklaracj  Zgodno ci lub Certyfikat Zgodno ci
z Polsk  Norm  lub Aprobat  Techniczn .
Zastosowane materia y  powinny spe nia  standardy PN, DIN, EN, lub posiada  odpowiedni
certyfikat ISO.
Materia y u yte do renowacji powinny by  oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada
sta e (trwale naniesione) oznaczenia zawieraj ce nast puj ce informacje: nazw  wytwórcy,
oznakowanie materia u, rednic  zewn trzn , grubo cianki, numer normy, znak jako ci, znak
instytucji atestuj cej, kod daty produkcji.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów dostarczanych na teren prac oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie zgodnie z
warunkami technicznymi i uwarunkowaniami stosowanej technologii renowacji.
Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania tych
materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  materia ów, przedstawiania wiadectw,
atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczonego
ród a w sposób ci y spe niaj  wymogi Zamawiaj cego.

a. ród a dostaw materia ów
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów oraz odpowiednie wiadectwa
bada  laboratoryjnych i próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie przez inspektora nadzoru materia ów z danego ród a nie oznacza
automatycznie, e wszelkie materia y z tego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  materia ów w celu udokumentowania,
e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  Wymagania

Zamawiaj cego. Wykonawca przed y kopi  ka dego zamówienia i kopia ta zostanie
zachowana przez inspektora nadzoru. adne materia y nie zostan  zamówione lub
uzyskane z innych firm ni  te, które zosta y uprzednio zatwierdzone przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej przed rozpocz ciem robót

b. Jako  materia ów
W przypadku braku odmiennych postanowie  lub zatwierdze  inspektora nadzoru wszelkie
materia y u ywane do robót b  najlepszej jako ci, odpowiednich rodzajów i b  zgodne
z aktualnym wydaniem stosowanych norm. Pomini cie w specyfikacji dowolnego materia u
niezb dnego do uko czenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za
dostarczenie robót najlepszej jako ci, które zostan  zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

c. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y do czasu, gdy b  one
potrzebne do Robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako
i w ciwo ci oraz by by y dost pne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawc .

10. Wykonanie robót
a. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy,
obowi zuj cymi przepisami i normami  oraz odpowiada za jako zastosowanych
materia ów i wykonanie Robót, za ich zgodno  z wymaganiami Zamawiaj cego
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca powinien prowadzi  Roboty w sposób
umo liwiaj cy  ci e odprowadzenie cieków przez mieszka ców – wykona tymczasowe
obej cia.
Przed rozpocz ciem Robót Wykonawca wykona na w asny koszt wszystkie badania
i analizy uzupe niaj ce niezb dne dla prawid owego wykonania Robót.
Decyzje inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
Robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w umowie, Wymaganiach
Zamawiaj cego, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
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uwzgl dni wyniki bada  materia ów i Robót, uwzgl dni dopuszczalne tolerancje normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania Robót.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytu u ponosi Wykonawca.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim decyzje administracyjne
niezb dne dla prowadzenia Robót.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek elementu czy te  dokumentu przez inspektora nadzoru
nie ogranicza odpowiedzialno ci Wykonawcy wynikaj cej z umowy.

Tabela nr 1 - Elementy kontroli procesu renowacji kana ów

Metoda Elementy wewn trznej
 kontroli jako ci

Sposób / metoda
pomiaru

Norma lub
dokument

odniesienia

Renowacja
rur
utwardzan
na miejscu
(CIPP)

Przygotowanie dost pu do wn trza ruroci gu

Przeprowadzenie inspekcji wn trza istniej cego
ruroci gu

CCTV lub inspekcja
wizualna (kana y
prze azowe)

PN-EN 13566-1

Sprawdzenie minimalnej rednicy wewn trznej
istniej cego ruroci gu i wyst puj cych
nieprawid owo ci

Przeci gni cie sprawdzianu
wymiarowego, pomiar
przekroju poprzecznego

PN-EN 13566-4

Weryfikacja przygotowania powierzchni wewn trznej
cianek uszkodzonych odcinków ruroci gu

CCTV lub inspekcja
wizualna

Instrukcja
monta owa

Wizualna kontrola przygotowanego r kawa, po cze
i systemu ywic, je eli zachodzi taki przypadek, jego
znakowania, warunków przechowywania, transportu i
obchodzenia si  z nimi

Ocena wizualna Instrukcja
monta owa

Kontrola przygotowania ywicy termoutwardzalnej,
jako ci impregnacji r kawa wykonywanej na terenie
budowy (ilo  i jako  u ytej ywicy)

Instrukcja
monta owa

Monitoring wprowadzania zaimpregnowanego
kawa i warunków jego nape niania:

poprzez inwersj : ci nienie medium i pr dko
wprowadzania r kawa
poprzez wci ganie: u ywana si a ci gu
wci garki, ci nienie medium wype niaj cego

kaw (stosownie do technologii)

Zapis cyfrowy lub graficzny Instrukcja
monta owa

Monitoring kluczowych parametrów procesu
utwardzania ywicy (zale nie od typu polimeryzacji):

polimeryzacja z systemem grzania: kontrola
temperatury ród a ciep a na wej ciu i wyj ciu,
monitoring temperatury wyk adziny za pomoc
czujników zainstalowanych na jej samym ko cu
i innych odpowiednich miejscach
polimeryzacja z u yciem lamp UV: ci y
monitoring pr dko ci posuwu lamp, nat enia
radiacji i/lub ilo ci pobieranej energii
elektrycznej
polimeryzacja z systemem grzania
elektrooporowego: kontrola ilo ci pobieranej
energii elektrycznej oraz temperatury na wej ciu
i wyj ciu

Zapis cyfrowy lub graficzny
(czas, temperatura,
ci nienie itp. stosownie do
technologii)

Instrukcja
monta owa
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Pobranie próbek utwardzonej wyk adziny po
zako czeniu procesu instalacyjnego i okre lenie:

charakterystyki geometrycznej
charakterystyki mechanicznej i innych
dodatkowych je eli zachodzi taka konieczno

Zgodnie ze wskazanymi
normami i dokumentami
odniesienia

PN-EN 13566-4

Kontrola ko ców rury wyk adzinowej utwardzonej na
miejscu i ich po czenia z istniej cymi studniami CCTV

11. Kontrola jako ci robót
a. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli Robót b dzie osi gni cie za onej jako ci Robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako  materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót. Wykonawca b dzie
przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach
Zamawiaj cego.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone
w Wymaganiach Zamawiaj cego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one
tam okre lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie Robót zgodnie z warunkami umowy .
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

Wykonawca udost pni, inspektorowi nadzoru na ka de yczenie, wszystkie
wyniki wewn trznej kontroli jako ci. Wszelkie niezgodno ci z przepisami powinny by
zg aszane przedstawicielowi inspektora nadzoru wraz z propozycjami rozwi zania
problemu. Wykonawca zobowi zany jest wspó pracowa  w zakresie wszystkich kontroli
prowadzonych lub organizowanych przez inspektora nadzoru.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  ponosi Wykonawca.

b. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego
w Wymaganiach Zamawiaj cego, stosowa  mo na wytyczne producenta, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów
lub bada  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi mie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

c. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
wszystkich materia ów u ród a ich wytwarzania, zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i Robót z Wymaganiami
Zamawiaj cego. W takim przypadku ca kowite koszty bada  i pobierania próbek poniesione
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zostan  przez Wykonawc .

d. Atesty jako ci materia ów
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc , inspektor nadzoru mo e
dopu ci  do u ycia materia y posiadaj ce atesty producenta stwierdzaj cy ich pe
zgodno  z warunkami podanymi w Wymaganiach Zamawiaj cego.
W przypadku materia ów, dla których, zgodnie z Wymaganiami Zamawiaj cego, s
wymagane atesty, ka da partia dostarczona do Robót musi posiada  atest.
Produkty przemys owe b  posiada  atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  b
dostarczone przez Wykonawc  inspektorowi nadzoru.
Materia y posiadaj ce atesty – wa ne legitymacje mog  by  badane w dowolnym czasie.
Je eli zostanie stwierdzona niezgodno  ich w ciwo ci z Wymaganiami Zamawiaj cego,
takie materia y zostan  odrzucone.

12. Próby ko cowe oraz przej cie przez Zamawiaj cego
a. Próby odbiorowe

Badania i próby odbiorowe powinny by  wykonane przez Wykonawc , zgodnie z wymogami
umowy,  obowi zuj cymi normami i przepisami, w celu sprawdzenia prawid owo ci
wykonania oraz  przekazania obiektu do u ytkowania.
Badania powinny obejmowa  odcinki kolektora poddane renowacji oraz wype nienie
przestrzeni mi dzyrurowej w komorach.
Na okres przeprowadzania prób Wykonawca winien zapewni  wszelkie materia y do ich
przeprowadzenia.
Koszty wykonania prób ponosi Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomi  inspektora nadzoru o zamiarze rozpocz cia prób 48 godz.
przed ich planowanym  rozpocz ciem.

b. Wyniki prób
Wyniki prób b  zestawione i ocenione przez Wykonawc , który przygotuje szczegó owy
raport oraz inne dokumenty powykonawcze i przed y inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

c. Konsekwencje nie spe nienia wymaga
Je li wyniki której  z prób nie b  spe nia  Wymaga  Zamawiaj cego, Wykonawca
powinien, pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru, wykona  odpowiednie
poprawki i powtórzy  prób  do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru.

13. Podstawa p atno ci
a. Cena elementu robót

Cena 1 mb kolektora, poddawanego renowacji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w ST.
Cena powinna uwzgl dnia  równie :
- robocizn  bezpo redni ,
- warto  u ytych materia ów dostarczanych przez Wykonawc  wraz z kosztami ich
zakupu,
- warto  pracy sprz tu wraz z ich kosztami (sprowadzenie sprz tu na Teren Budowy i z
powrotem, monta  i demonta  na stanowisku pracy),
-koszty po rednie, w sk ad których wchodz : p ace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, koszty urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym




