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1 WSTĘP.

1.1 Podstawa opracowania specyfikacji.
Umowa z Inwestorem

1.2 Zakres specyfikacji.
Specyfikacja zawiera ogólne dane o inwestycji, ogólne zasady prowadzenia robót oraz
specyfikacje szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie
Zdroju.

1.3 Wykorzystanie materiały:
• Projekt budowlany wymiany sieci wodociągowej z przyłączami.
• Rozporządzenie   Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego.

2 INFORMACJE O INWESTYCJI.

2.1 Inwestor.
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia

2.2 Nazwa i adres inwestycji.
Kanalizacja sanitarna w Jedlinie zdroju, osiedle Kamieńsk

2.3 Zakres inwestycji.

2.3.1 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:

• Kanały PVC śr. 200 i 160mm – 791,00+103,00m
� Studnie rewizyjne betonowe DN 1000 – 27 szt
� Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE lub PP DN400 – 10szt

3 WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI.

3.1 Warunki terenowe.

Sieć kanalizacyjna będzie układana wi pasie przydroŜnym oraz w terenie (pod jezdniami ułoŜona
metodą przecisku lub przewiertu.
Projektowane są 3 przejścia jezdniami  metodą bezwykopową .

3.2 Warunki gruntowo-wodne.

Opis warunków w dołączonej opinii geologicznej

3.3 Nadzór archeologiczno-konserwatorski.
Inwestycja prowadzona jest poza strefami ochrony konserwatorskiej.

4 ZAKRES ROBÓT.
Przy budowie sieci wodociągowej i przyłączy przewidziano następujący zakres robót:
• odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
• wykopy na odkład ,
• wykopy z wywozem urobku
• odspajanie skał
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• umocnienie ścian wykopów,
• podsypka i osypka z piasku,
• montaŜ rurociągów oraz studni,,
• oznakowanie trasy rurociągów,
• zasypanie wykopów z wymianą gruntu
• rozścielenie ziemi urodzajnej,
• przeprowadzenie wszystkich prób, sprawdzeń,
• uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogi powiatowej wraz z wykonaniem projektu organizacji
ruchu zamiennego,
oraz wszystkie inne roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia nie ujęte w ST i PT.



Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla Kamieńsk w Jedlinie Zdroju

- 5 -

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZĘŚĆ II

OGÓLNE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE (OST)
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1 WSTĘP.

1.1 Przedmiot OST.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej
osiedla Kamieńsk w Jedlinie Zdroju.
Zapisy Ogólnej Specyfikacji Technicznej naleŜy stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi SST1, SST2, SST3 oraz Informacjami Ogólnymi.

1.2 Zakres stosowania OST.
Ogólna specyfikacja techniczna omawia ogólne zagadnienia techniczne związane z realizacją
inwestycji określonej w p. 1.1

1.3 Zakres robót obj ętych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich
robót przewidzianych przy budowie sieci wodociągowej wymienionej w Części l   - Informacje
ogólne.

1.4 Niektóre okre ślenia podstawowe:

1.4.1 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3 InŜynier (Inspektor) naleŜy rozumieć Inspektor Nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane

1.4.4 Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez InŜyniera.

1.4.5 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

1.4.6 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.

1.4.7 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.8 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.9 PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.

1.4.10 Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.11 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.12 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.13 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.14 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
Wykonawca przejmując teren budowy załączy do protokółu przekazania szczegółowy opis jego
stanu i sposobu zagospodarowania ewentualnie datowaną dokumentację fotograficzną.
Wykonawca uzgodni przed wejściem z robotami na działki osób prywatnych warunki korzystania
z terenu - termin rozpoczęcia i zakończenia robót, sposób odtworzenia nawierzchni itp. Po
zakończeniu robót Wykonawca uzyska od kaŜdego właściciela oświadczenie o doprowadzeniu
terenu do stanu zgodnego z ustaleniami wstępnymi.
Wykonawca zapewni obsług ę geodezyjn ą budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentację projektową stanowi projekt budowlany z uzgodnieniami i pozwoleniami w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca w ramach ceny wykona dokumentacj ę powykonawcz ą obejmuj ącą cało ść
robót

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi (ST).

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uwaŜane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem").
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę umowną.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę umowną.
Wykonawca odpowiada przed właścicielami terenu za wykonywanie prac zgodnie z
uzgodnieniamii.
Teren po zakończeniu prac naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego, gminną drogę gruntową
odtworzyć zgodnie z uzgodnieniem zarządcy.

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy
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Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe
nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami InŜyniera.

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
BIOZ w oparciu o informację zamieszczoną w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez InŜyniera).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla była w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2 MATERIAŁY.

2.1 Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu
robót.

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane
dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe
być później zmieniany bez zgody InŜyniera.

3 SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, programem zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przez Inspektora, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie
mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami
InŜyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozwaŜaną kwestię.
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1 Program zapewnienia jako ści.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp.,
- wykaz zespotów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
InŜynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako ści robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

6.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.

6.5 Raporty z bada ń.
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez In Ŝyniera.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje.
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. oznakowanie CE,
2. zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
3. oznakowane znakiem budowlanym.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia InŜyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
InŜynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

6.8.2 Rejestr obmiarów.

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
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6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoły odbioru robót
f) protokoły z narad i ustaleń
g) korespondencję związaną z budową.

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego.

7 OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera  o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie.

7.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez InŜyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady wa Ŝenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez InŜyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z InŜynierem.

8 ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje InŜynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiór cz ęściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje InŜynier.

8.4 Odbiór ostateczny robót

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie InŜyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.

uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5 Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI.

9.1 Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za całe zadanie określona w umowie.

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się
na wykonanie zadania, zgodnie dokumentacją projektową i ST oraz projektem organizacji ruchu
zamiennego.
Kwota ryczałtowa będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszt pompowania wody z wykopów ponad ilości przewidywane rozliczony będzie kosztorysem
powykonawczym.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne.
Koszt dostosowania się do wymagań umowy i wymagań zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie
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9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.3.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i
drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.3.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.3.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414).
b)  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., póz. 29).
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi

zmianami).
d) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, póz. 718).
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 01.62.627).
f) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie

naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, póz. 1799).

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).
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CZĘŚĆ III

SST

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZĘŚĆ 1

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚĆIOWYCH

1 WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST1 są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych budową kanalizacji sanitarnej osiedla Kamieńsk w Jedlinie Zdroju.

1.2 Zakres stosowania OST.
Niniejsza specyfikacja techniczna SST1 stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robót określonych w p. 1.1 .

1.3 Zakres robót obj ętych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
projektowanej trasy sieci wodociągowej:
- sieć i przyłącza PVC o łącznej długości L = 894m,

1.3.1 Wyznaczenie (odtworzenie) trasy i punktów wysokościowych.

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych
wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i
punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 Wyznaczenie obiektów.

Wyznaczenie obiektów Sieci obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty)

1.4 Określenia podstawowe.

1.4.1 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
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2 MATERIAŁY.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3 SPRZĘT.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2 Sprzęt pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący
sprzęt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy kanalizacji i drogi oraz jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4 TRANSPORT.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2 Transport sprz ętu i materiałów.
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.

5 WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1
do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego.
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne
terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające
z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych,
akceptowane przez InŜyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do
obowiązków Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tr asy i punktów wysoko ściowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów
pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych.
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy
kanalizacji i drogi, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji
i drogi oraz obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera.
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej.

5.4 Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach
zaakceptowanych przez InŜyniera.
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
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6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2 Kontrola jako ści prac pomiarowych.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7 OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z
wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót.

8 ODBIÓR ROBÓT.

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne".

8.2 Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada InŜynierowi.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI.

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści.
Zgodnie z OST.

9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Koszt wytyczenia trasy i punktów wysokościowych wchodzi w zakres ceny ryczałtowej za całe
zadanie.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE:
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZĘŚĆ 2

ROBOTY ZIEMNE
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1 WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-3 są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru liniowych robót ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej osiedla Kamieńsk
w Jedlinie Zdroju..

1.2 Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi załącznik do umowy jako dokument przetargowy przy
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robót obj ętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy sieci wodociągowej jak w p. 1.1 i obejmują:
a) wykopy z transportem ziemi na składowisko, grunt kat.lll - IV
b) mechaniczne odspajanie skał .grunt kat.VI
c) umocnienie wykopów
d) wykonanie podsypki z piasku
e) wykonanie obsypki z piasku
f) zasypanie wykopów z zagęszczaniem materiałem przywiezionym nadającym się na

podbudowę

1.4 Określenia podstawowe.

1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.

1.4.4 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.6 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z budową.

1.4.7 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,

określona wg wzoru:

Is=
ds

d

P

P

gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
ρds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2j, słuŜąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12
[7], (Mg/m3).

1.4.8 Wskaźnik róŜnoziamistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów

niespoistych, określona wg wzoru:
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U=
10

60

d

d

gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.9 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

2 MATERIAŁY.

2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w OST „Wymagania ogólne".

2.2 Zasady wykorzystania gruntów.
Grunt pozyskany z wykopów moŜna wykorzystać do ich zasypania powyŜej warstwy
ochronnej wykonanej z piasku, jeŜeli spełnia następujące warunki:
- nie zawiera kamieni ani innych zanieczyszczeń,
- jest niezmroŜony,
- jest gruntem niewysadzinowym zgodnie z tab. 1.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono
tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie   budowy   gruntów,
których   czasowa   nieprzydatność   wynika  jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4].

Grupy gruntówLp. Wyszczególnienie
właściwości

Jednostki
Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu - rumosz
niegliniasty

- Ŝwir
- pospółka
- piasek gruby
- piasek średni
- piasek drobny
- ŜuŜel

nierozpadowy

- piasek pylasty
- zwietrzelin

gliniasta
- rumosz

gliniasty
- Ŝwir gliniasty
- pospółka

gliniasta

Mało
wysadzinowe
- glina

piaszczysta
zwięzła,
glina
związła,
glina pylasta

- ił, ił
piaszczysty,
ił pylasty

bardzo
wysadzinowe
- piasek

gliniasty
- pył, pył

piaszczysty
- glina

piaszczysta,
glina, glina,
glina pylasta

- ił warstwowy
2 Zawartość cząstek % > 30
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≤ 0.075 mm
≥ 0,02 mm

< 15
> 3

Od 15 do 30
Od 3 do 10

> 10

3 Kapilarność bierna
Hkb

m
< 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP < 35 Od 25 do 35 < 25

3 SPRZĘT.

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2 Sprzęt do robót ziemnych.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- wydobywania gruntów (koparki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT.

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2 Transport gruntów.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.

5 WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2 Wykonanie wykopów.
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, a ewentualne
zmiany powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzór techniczny lub innym równorzędnym dokumentem.
Dokumentacja dla odbioru technicznego częściowego powinna zawierać:
a) projekt techniczny z naniesionymi na nim zmianami wykonanymi w trakcie budowy,
b) dane geotechniczne obejmujące:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-74/B-02480,
- wyniki badań gruntów i ich uwarstwień, poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz

okresowego wahania poziomów wód gruntowych,
- stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego,
- uziamienie warstw wodonośnych,
- stan terenu, określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków

wysokościowych, reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i poprzecznie
do trasy przewodu, przekrojów poprzecznych i przekroju podłuŜnego terenu, zadrzewienia
itp.,
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c) dziennik budowy i ewentualnie ksiąŜkę nadzoru budowlanego,
d) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wykonane w trakcie budowy,
e) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.
NaleŜy wykonywać się wykopy o ścianach pionowych umocnionych, o szerokości w świetle
umocnień 0,8 m. Umocnienia naleŜy wykonać jako deskowanie pełne lub zamiennie z
profilowanych blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej deskowaniu wykonanemu z
następujących elementów:
- bali drewnianych o grubości co najmniej 50 mm, kl. III/IV,
- bali drewnianych podrozporowych o grubości co najmniej 63 mm, kl. III/IV,
- bali drewnianych podzastrzałowych o grubości co najmniej 100 mm, ki. III/IV,
- okrąglaków o średnicy w cieńszym końcu conajmniej 120 mm lub typowych rozpór stalowych,
- zastrzałów do zabezpieczania podpartych ścian wykopu wykonanych z okrąglaków o

średnicy wynoszącej w cieńszym końcu co najmniej 200 mm.
Rozstaw elementów podpierających lub rozpierających projektuje się w pionie max. co 1,0 m, w
poziomie max. co 1,5 m.
Wykop naleŜy pogłębiać stopniowo. Ściana czasowo nieodeskowana moŜe wynosić 0,3 m. Dno
wykopu naleŜy chronić przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Mechanicznie wykop
naleŜy wykonać do głębokości 0,1 m ponad projektowane dno rury. Warstwę zabezpieczającą
naturalne podłoŜe o grubości 0,2 m naleŜy usunąć ręcznie bezpośrednio przed ułoŜeniem
przewodu.
Urobek naleŜy składować z jednej strony wykopu w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu.

5.3 Zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wod ą z opadów atmosferycznych.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny być
zachowane co najmniej następujące warunki:
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegający teren,
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ

wody poza teren przylegający do wykopu,
c) wprowadzenie wód z rowów odwadniających do studzienek zbiorczych w wykopie powinno

być wykonane zgodnie z dokumentacją, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem.

5.4 Szczególne warunki bezpiecze ństwa pracy.
a) W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze
publicznej. Odległość „ó" krawędzi wykopu mierzona w planie od przyległej krawędzi
jezdni powinna być nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b ≥
u

H

φtg
+ 0,5 m

w którym:
H- głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, m,

uφ - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu) w stopniach, zaleŜny od rodzaju gruntu

wg dokumentacji jak w p. 2.1.
b) Odległość „a" krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej

powyŜej dna wykopu a sąsiadującej z nim, jeŜeli nie są zastosowane zgodnie z
dokumentacją specjalne zabezpieczenia, nie powinna być mniejsza od obliczonej w metrach
wg wzoru:

a≥
u

hH

φtg

3,0+−
+ 0,5 m

w którym:

H, uφ - jak we wzorze w pkt. 5.4.a)

h -      głębokość fundamentu budowli sąsiadującej liczona od rzędnej terenu
do rzędnej posadowienia fundamentu budowli, m.
c) Zabezpieczenie sąsiadującej w wykopem budowli w przypadku niemoŜliwości zachowania

warunków określonych w poz. b), powinno dla ochrony przed moŜliwością zsuwu gruntu spod
fundamentów przebiegać następująco:
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- przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy przeprowadzić oględziny, czy nie występują
spękania ścian i, w przypadku ukazania się spękania, naleŜy załoŜyć na nich plomby szklane,
a w szczególnych przypadkach naleŜy osadzić w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonując roboty ziemne naleŜy pozostawić obudowę wykopu ewentualnie zbudować mur
oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację lub wykonać zabezpieczenie
w inny równorzędny sposób.

d) Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiędzy krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej
1 m dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być

większy od kąta uφ  jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenieść napór

spowodowany obciąŜeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany,
zgodnie z dokumentacją.

e) W przypadku niemoŜności zachowania warunków określonych w póz. d) wydobyty grunt
powinien być wywieziony na odkład stały zgodnie z dokumentacją lub przesunięty tak, aby
odległość „c" podnóŜa nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była
równa głębokości wykopu „H" lecz nie mniejsza niŜ 5 m.

f) Odległość „d" w planie pomiędzy przyległymi równoległymi krawędziami dna jednocześnie
wykonywanych sąsiadujących ze sobą wykopów głębszych od 1 m nie powinna być mniejsza
od obliczonej wg wzoru:

D ≥ 
u

H

φtg

1−

w którym:
H- głębokość wykopu głębszego liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, m,

uφ - jak we wzorze w pkt. 5.4.a)

przy czym wykop głębszy powinien być wykonywany wcześniej.
g) Zabezpieczenia skrzyŜowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być wykonywane,

zgodnie z dokumentacją uprzednio uzgodnioną w sposób wskazany przez uŜytkowników tych
urządzeń.

h) Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuŜ wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu
powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzględniającymi
najniekorzystniejsze oddziaływanie na obudowę wykopu przenoszonego na nią naporu
gruntu przy obciąŜonym naziomie.

i) Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia
głębokości większej od 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m.

j) Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda mechaniczną
powinien być przewidziany z kaŜdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczególnych stopni
wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemoŜliwienia jej spływu na
stopnie niŜej połoŜone.

5.5 Podło Ŝe naturalne.

5.5.1 Materiał podłoŜa naturalnego.

Materiał podłoŜa naturalnego powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotności (odwodniony trwale lub na okres budowy), odpowiadający wymaganiom określonym
dla gruntów o symbolach ms, ss, zs, według PN-74/B-02480 tabl. 6, o wytrzymałości nie
mniejszej od przewidzianej w dokumentacji wg 2.1 i pozwalającej na wyprofilowanie go wg
kształtu spodu kanału.

5.5.2 Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe.

Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekroczyć ±3 cm. Zdjęcie tej
warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu.

5.5.3 Zabezpieczenie podłoŜa naturalnego.

PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:
a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości

0,1 - 0,3 m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób
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zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowywanie gromadzącej
się w nich wody;

b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co
najmniej 0,5 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego;

c) naporem wody zawartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu kanału lub
jego obudowy warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25 m.

5.6 Warstwa ochronna zasypu.
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosić co najmniej:
- dla przewodów z tworzyw sztucznych - 0,3 m,
w tym 0,1 m z piasku, 0,2 m z gruntu rodzimego.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.

5.7 Zasyp wykopu.

5.7.1 Zasyp wykopu w terenie.

Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinien być wykonany
przy zachowaniu zagęszczenia gruntu wg dokumentacji jak w p. 2.1, a w przypadku nieokreślenia
wskaźnika zagęszczenia, powinien on wynosić co najmniej 1.

5.7.2 Zasyp przewodu pod ulepszoną nawierzchnią drogi.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu równego co najmniej 1 naleŜy zastąpić
górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót zi emnych.

6.2.1 Badania podczas odbioru częściowego.

a) badania zgodności z dokumentacją
b) badanie wykopów otwartych,
c) badanie podłoŜa gruntowego,
d) badanie umocnień wykopów,
e) badanie obsypki,
f) badanie zasypu,
g) badanie wykonania warstw w drodze gruntowej

6.2.2 Badanie podczas odbioru końcowego.

a) sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,
b) sprawdzenie naniesienia w projekcie technicznym wszystkich zmiana dokonanych w trakcie

budowy,
c) sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją odkładu wydobytego gruntu.

6.3 Opis bada ń przy odbiorach cz ęściowych.

6.3.1 Badanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną następuje przez:

- sprawdzenie czy w trakcie wykonywania robót zaistniałe zmiany zostały wprowadzone do
projektu technicznego,

- sprawdzenie czy dokonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane,
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- sprawdzenie czy zostały przedłoŜone wszystkie dokumenty,
- sprawdzenie przedłoŜonych dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym,
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu

budowy stałych punktów niwelacyjnych.

6.3.2 Badanie materiałów i elementów obudowy naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie
przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów, wymiary elementów bali, ich
zabezpieczenie przed korozją z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę.

6.3.3 Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych
przeprowadza się przez:

a) oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi bali obudowy i przylegania ich do terenu,
b)  oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu wód od

krawędzi wykopu poza teren oraz porównanie zabezpieczenia wprowadzenia wód z rowów
do studzienek zbiorczych w wykopie z danymi w dokumentacji.

6.3.4 Sprawdzenie metod wykonywania wykopów wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i
porównanie z dokumentacją oraz uŜytkowanym sprzętem technicznym.

6.3.5 Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy:

a) Sprawdzenie uwzględnienia zakazu komunikacji po drodze publicznej oraz składowania
materiałów w obrębie klina odłamu gruntu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.
Badanie odległości w planie krawędzi dna wykopu od zewnętrznej strony gabarytu złoŜonych
materiałów i do krawędzi drogi publicznej wykonuje się przez odrzutowanie pionem krawędzi
dna wykopu na poziom terenu oraz pomiar odległości w planie taśmą stalową z dokładnością
do 0,1 m i porównanie z odległością „ó" obliczoną wg p. 5.4.a) na podstawie pomiarów
rzędnych terenu i dna wykopu przy uŜyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1
cm.

b) Sprawdzenie odległości w planie krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu
budowli sąsiadującej z wykopem wykonuje się przez pomiar jak w p. 6.3.5 a) oraz porównuje
się z odległością „a" obliczoną wg p. 5.4.b) na podstawie pomierzonych rzędnych terenu dna
wykopu i dna fundamentu budowli przy uŜyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością
do 1 cm.

c) Sprawdzenie zabezpieczenia sąsiadującej z wykopem budowli naleŜy przeprowadzić przez
oględziny zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem stanu załoŜonych plomb, pomiar w
planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m długości wykonanego zabezpieczenia oraz
jego połoŜenia w odniesieniu do budowli i porównanie z danymi w dokumentacji.

d) Sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza się
przez oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m
szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji, pomiar kąta nachylenia skarpy przy uŜyciu
kątownika z dokładnością do 5°. Pomiary nale Ŝy wykonywać w trzech dowolnych miejscach
odcinka robót oddalonych od siebie co najmniej o 30 m. W dokumentacji naleŜy sprawdzić
udokumentowanie przeniesienia przez obudowę wykopu naporu gruntu obłoŜonego
składowaną ziemią.

e) Sprawdzenie transportu mas ziemnych (składowanie wydobytego gruntu poza obrębem klina
odłamu) przeprowadza się:

- przez oględziny zewnętrzne w przypadku wywiezienia ziemi na odkład stały i porównanie
zlokalizowania odkładu stałego z danymi w dokumentacji,

- w przypadku przesunięcia ziemi od wykopu, przez pomiar taśmą stalową z dokładnością do
0,1 m odległości podnóŜa skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi wykopu oraz
porównanie z głębokością wykopu „K1.
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6.3.6 Badanie zasypu przewodu.

6.3.6.1 Badanie warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar wysokości zasypu
nad wierzchem przewodu lub rury ochronnej , zbadanie sypkości materiału uŜytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu.
Pomiar naleŜy wykonać a dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie
więcej niŜ 50 m.

6.3.6.2 Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu przeprowadza się przez oględziny
zewnętrzne, oraz w miarę potrzeby skontrolowanie laboratoryjne wskaźnika
zagęszczenia.

6.3.6.3 Badanie zasypu przewodu w drodze o nawierzchni ulepszonej przeprowadza się przez
oględziny zewnętrzne oraz pomiar miarką grubości podłoŜa wzmocnionego z
dokładnością do 1 cm w odległościach nie większych od 50 m.

6.4 Opis bada ń przy odbiorze ko ńcowym.

6.4.1 Badanie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych naleŜy
wykonać przez ich przejrzenie i sprawdzenie, czy zawierają stwierdzenie zrealizowanych
postanowień dotyczących usunięcia zauwaŜonych usterek.

6.4.2 Badanie naniesienia w projekcie technicznym zmian i uzupełnień naleŜy wykonać przez
przejrzenie projektu i stwierdzenie czy zostały one wprowadzone, jak równieŜ czy
wprowadzono inne elementy, jak odkryte w czasie robót ziemnych skrzyŜowania z
przewodami uzbrojenia podziemnego.

6.4.3 Badanie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją wykonania odkładu wydobytego
gruntu naleŜy przeprowadzić przez pomiar nachylenia skarpy.

6.5  Zapisywanie wyników.

6.5.1  Odbiór techniczny częściowy.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie
protokołów, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej
odbiór.

6.5.2 Odbiór techniczny końcowy.

Wyniki z przeprowadzonych badań podczas odbioru technicznego końcowego powinny być ujęte
w protokóle.

7 OBMIAR ROBÓT.

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2 Obmiar robót ziemnych.
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8 ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST  i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Koszt robót ziemnych wchodzi w zakres ceny ryczałtowej całego zadania.
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1 Normy:
1. PN-B-10736;99    Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
2. PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
3. PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
4.  PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamości biernej
5.  BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2 Przepisy prawne.
" Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZĘŚĆ 3

ROBOTY TECHNOLOGICZNE
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1 WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej osiedla Kamieńsk w Jedlinie Zdroju

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.
1.3.1. Budowa kanałów z rur PVC 200 mm – 791,00 m.
1.3.2. Budowa kanałów z rur PYC 160 mm – 103,00 m.
1.3.3. MontaŜ studzienek rewizyjnych – szt. 27+10
1.3.4. Przewiert pod jezdnią – 3 szt.

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną ST.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1 .4.
• Pojęcia ogólne

• Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia
ścieków opadowych.

• Kanały

• Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków
sanitarnych.

• Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków sanitarnych z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.

• Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki sanitarne do kanału zbiorczego.
• Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji

sanitarnej.
• Urządzenia uzbrojenia sieci

• Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

• Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

• Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

• Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na róŜnej
wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno studzienki z osadnikiem
lub poprzez zewnętrzny odciąŜający przewód pionowy.

• Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, słuŜącą do przenoszenia
obciąŜeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.

• Elementy studzienek

• Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedną spocznika lub dna studzienki.

• Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
zejścia
obsługi do komory roboczej.
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• Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

• Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.5.      OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 - "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2 MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
"Wymagania ogólne" pkt. 2.0.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację InŜyniera.

2.1 RURY KANAŁOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały:

• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC wg PN-85/C-S9205 {18] i ISO 4435:1991 [28] o średnicy 160 mm, 200 mm,  łączone
na uszczelki gumowe,

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO4435:I991 [28] tuleje
ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe
studzienek) z PVC o średnicy, 160 mm, 200 mm, bądź kielichy i uszczelki „In situ” dla przejść
w studzienkach z tworzyw sztucznych.

• Studnie betonowe prefabrykowana

• Studzienki systemowe Wavin 400 lub podobne

• Piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

2.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Zgodnie z projektem technicznym zastosować naleŜy studzienki systemowe Wagin – Tegra 1000
lub innego producenta o parametrach identycznych lub lepszych – parametry, części składowe i
elementy uzupełniające zgodnie z kartami informacyjnymi producenta systemu bądź alternatywnie
(za zgodą Projektanta i Inspektora nadzoru studzienki betonowe wg poniŜszych danych
Studzienki kanalizacyjne wykonywane są z następujących prefabrykatów:
• Dna studni betonowej
• Kręgi betonowe
• ZwęŜki redukcyjne betonowe
• Płyty pokrywowe Ŝelbetowe
• Płyty pośrednie (redukcyjne) Ŝelbetowe
• Pierścienie dystansowe betonowe
Podstawowe elementy wyposaŜenia studzienki to:
• Komora robocza
• Przejścia kanałów przez studzienki
• Komin włazowy
• Przykrycie
• Stopnie włazowe

2.2.1 KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki zintegrowana z dnem powinna być wykonana z materiałów trwałych:
• z prefabrykowanego dna studzienki stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty

dennej średnicy 1200mm i wysokościach: 800, 1000, 1200 i 1300 mm
• w części prefabrykowanej z kręgów Ŝelbetowych śr. 120 cm, o wysokości 25, 50  lub 100 cm,
Przejście kanałów przez ściany studzienki
Przejście kanałów przez ściany studzienek wykonane powinny zostać jako szczelne w stopniu
uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej czy ścieków. W ściankach powinny zostać
osadzone fabrycznie przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych o
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średnicach 160, 250 i 315 mm wykonanych z rur z PCV. Tolerancja wymiarowa nawierconych
otworów do wykonania przejścia wynosić moŜe: h=+/1 1mm, α=+/-0,5º.
Po zamontowaniu przejść lub króćców wykonać (o ile nie zostanie to przygotowane w zakładzie
prefabrykacji) wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przepływu wody deszczowej oraz
spocznik (powierzchnia dna pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej). Kinetę wykonać z
betonu wodoszczelnego

2.2.2 KOMIN ZŁAZOWY

Przy konstrukcji komina włazowego zastosować moŜna prefabrykowane elementy:

- płytę pośrednią 1200/1000

- lub kręgi betonowe śr. 1000 mm i wysokości 250, 500, 1000 mm (z uwagi na niewielkie
zagłębienie w przedmiotowym zadaniu element ten nie będzie występował.

2.2.3 Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek zastosować naleŜy zwęŜki redukcyjne z otworami przystosowanymi
do włazów kanałowych o średnicy 600 mm lub Ŝelbetowe płyty pokrywowe z otworem
włazowym.

Dobierać naleŜy zwęŜkę d/dw=1200/625 mm, h=620mm

lub płyty pokrywowe d/dw=1200/625 mm, h=310 lub 180 mm

ZwęŜki redukcyjne i płyty pokrywowe połączyć z kręgami za pomocą uszczelek gumowych typu
BS.

2.2.4 STOPNIE ZŁAZOWE

NaleŜy stosować stopnie Ŝeliwne wg PN-64/H-74086, bądź inne fabrycznie osadzone w kręgach i
pozostałych elementach studni.

2.2.5 ŁĄCZENIE PREFABRYKATÓW

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć za pomocą uszczelek gumowych typu BS

2.3 STUDZIENKI ULICZNE

-nie dotyczy

2.4 KORYTKA ODPŁYWOWE
- nie dotyczy.

2.5 SKŁADOWANIE

2.5.1 Rury

 Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych. temperaturą nie wyŜszą niŜ 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłu Ŝsze
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z
PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie.

Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
moŜliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

Rury powinny być składowane na równym podłoŜu na podkładach i przekładkach drewnianych,
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie moŜe powodować
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur moŜna dokonać za pomocą kołków i
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŜy
części uszkodzone odciąć, a końce rur staŜować.

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności.
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2.5.2 Kręgi i studzienki

Składowanie kręgów moŜe odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod
warunkiem, Ŝe nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać l .8
m. Składowanie powinno umoŜliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych
kręgów.

2.5.3 WŁAZY śELIWNE

Włazy, skrzynki lub ramki włazów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach
w stosach o wysokości maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza się wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety.

Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść miedzy nimi,
gwarantujących moŜliwość uŜycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku.

2.5.4 KRUSZYWO

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji.

PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3 SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 3

4 TRANSPORT

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogólne"
pkt. 4.

4.1 RURY PVC

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z
belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych
lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o
większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki naleŜy wyjąć rury "wewnętrzne",

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC naleŜy przy transporcie zachowywać następujące
dodatkowe wymagania:

• przewóz rur moŜe być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30*C, przy czym powinna
być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną
kruchość tworzywa,

• na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle na podkładach
drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułoŜonych
prostopadle do osi rur,

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l m,

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek
pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

• przy załadowaniu rur nie moŜna ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

• przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie moŜe przekraczać l m.

4.1.1 Studzienki z PCV i betonowe oraz pozostałe prefabrykaty

Transport studzienek – analogicznie jak rur PCV, natomiast prefabrykatów betonowych powinien
odbywać się samochodami o skrzyniach dostosowanych wielkością do gabarytów  przewoŜonych
elementów, w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
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ułoŜenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego naleŜy
stosować przekładki, rozpory oraz kliny z drewna, gumy lub innych materiałów.
Podnoszenie oraz opuszczanie kręgów naleŜy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.1.2 Elementy drobne

Drobne elementy: włazy, korytka, uszczelki, detale studzienek przewozić moŜna dowolnymi
środkami transportu umieszczone tak by w trakcie jazdy nie przesuwały się i nie toczyły. JeŜeli
elementy opakowane są w zakładzie produkcyjnym to nie naleŜy opakowań demontować do
czasu wbudowania.

4.1.3 Beton i mieszanki betonowe

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów naleŜy

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance

nie moŜe nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuŜszy od wartości podanych w

normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt.

4.1.4 Kruszywa

Piasek na podsypki i zasypki, ŜuŜel i kruszywa do odtworzenia nawierzchni oraz ziemia mogą być przewoŜone

dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo

przewoŜone na samochodach cięŜarowych naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych

Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt.

5 Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne".
Wykonawca   przedstawi   InŜynierowi   do   akceptacji   „Projekt   organizacji   robót"
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z
przedmiotowym zadaniem, jak równieŜ harmonogram uwzględniający wszystkie warunki w jakich
wykonywana będzie kanalizacja deszczowa.

5.2 Roboty przygotowawcze

Projektowana oś kanału zostanie oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu
wyznaczyć naleŜy w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty na osi naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzn. kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50m. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić minimum 3 punkty. Kołki „świadki” wbija się po
obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub
bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie
odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
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5.3 ROBOTY ZIEMNE

- opisano w ST-02

5.3.1 PODŁOśE

• PODŁOśE NATURALNE

PodłoŜe  naturalne  stosuje  się  w  gruntach  sypkich,  suchych  (naturalnej   wilgotności)   z
zastrzeŜeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed:

• rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości
0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób
zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w
nich wody;

• dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co
najmniej 0.50 m poniŜej poziomu podłoŜa naturalnego. Badania podłoŜa naturalnego wykonać

• PODŁOśE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w pobliŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt. 5.3.4.1. naleŜy
wykonać podłoŜe wzmocnione.

PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako:

• podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne
lub przy nie nawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowarych i
kamienistych;

• podłoŜe Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:

• przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej
grubości po ich usunięciu;

• przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); w razie
naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów; jako
warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

• w razie konieczności obetonowania rur.
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie
szczelności odcinka kanału.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu.
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:
• dla przewodów PVC 10 cm,
• dla pozostałych - 15 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno być większe niŜ 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +/-1 cm.
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-8l/B-10735 [6].

5.3.2 ZASYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3
m dla rur z PVC.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
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etap II- po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń;

etap IIl - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem, i
rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziamisry wg PN-867B-02480 [1]. Materiał zasypu
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów
powyŜej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeŜeli spełnia powyŜsze wymagania
warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka deskowań i
rozpór ścian wykopu.
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla dróg o ruchu cięŜkim i bardzo cięŜkim.
W terenach zielonych, jeŜeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopień
zagęszczenia powinien wynosić 0.85.

5.4 ROBOTY MONTAśOWE

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 moŜna przystąpić do wykonania
montaŜowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montaŜowych naleŜy przestrzegać zasady
budowy kanału od najniŜszego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i
głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.4.1 OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW

Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa zgodnie z punktem 5.3. moŜna przystąpić do wykonania
montaŜowych robót kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do
budowy kanałów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze technicznym
wykopu i podłoŜa na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej naleŜy ułoŜyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 .
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury
do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Do wykopu naleŜy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie eto jej osi.

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoŜliwienia
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić przez obsypanie
ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego
połoŜenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia
rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać +/-20 mm dla
rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie moŜe przekraczać +/1
cm .

Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą.

Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia przewodów i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać
do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym
zalaniu.
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5.4.2 KANAŁ Z RUR PVC

Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od OºC do +30 ºC.
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłoŜem, naleŜy:

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa ( do której jest wciskany bosy koniec następnej
rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z
wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na
jednej prostej, co naleŜy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować rury
z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:

• przycinanie rur,

• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować bose końce rury pod
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by ć takie, aby powierzchnia połowy grubości
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury naleŜy przy połączeniu
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.

Złącza kielichowe wciskane naleŜy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
końca rury przy średnicach powyŜej 90 mm uŜywać naleŜy wciskarek.

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.

Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur o średnicy 630 mm za
pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec
bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez
producenta.

Połączenia kielichowe przed zasypaniem naleŜy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu,

5.4.3 STUDZIENKI

• OGÓLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

a) W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotować warstwę 10 cm podsypki piaskowej
(powierzchnię podsypki wypoziomować).
Uwaga! Poziom dna studni znajduje się poniŜej poziomu przyłączy rur.
b)  Ze względu na stosunkowo mały cięŜar studzienek PP lub PVC i jej  poszczególnych
elementów mogą je przenosić dwie osoby.
c) Przy głębokich wykopach, jak równieŜ transporcie na placu budowy naleŜy korzystać
z pomocy urządzeń dźwigowych. Ułatwiają to specjalne uchwyty, w które wyposaŜony
jest kaŜdy element studni.
d) Kinetę naleŜy ułoŜyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomować.
Kinetę wyposaŜoną w kielichy i uszczelki naleŜy połączyć z bosymi końcami rur kanałowych.
Rowek na uszczelkę ø1000 naleŜy dokładnie oczyścić. Zamontować uszczelkę.
Uwaga! Uszczelki gumowe przed połączeniem elementów naleŜy posmarować środkiem
poślizgowym.
e)  Następnie naleŜy nałoŜyć na kinetę pierścień dystansowy o odpowiedniej wysokości,
pamiętając o tym, by pierścień był zwrócony kielichem do dołu. Kolejne pierścienie trzeba
tak nakładać, by segmenty drabinki wypadały jeden nad drugim.
f)  MontaŜ (połączenie) poszczególnych elementów moŜna wykonać za pomocą specjalnych
narzędzi montaŜowych lub łyŜki koparki, pamiętając o zastosowaniu drewnianej
podkładki.
g)  Podczas wykonywania połączeń rowek na uszczelkę ø1000 naleŜy oczyścić, a uszczelkę
posmarować środkiem poślizgowym.
h)  W celu uzyskania wymaganej wysokości studzienki moŜna skrócić standardowe wysokości
pierścieni dystansowych. Skrócenia moŜna dokonać piłą ręczną lub mechaniczną.
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Uwaga! Pierścienie moŜna docinać tylko w oznakowanym miejscu co 12,5 cm.
i)  Zasypywanie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób,
aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni
po zewnętrznej stronie studni. Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo
wg projektu technicznego. Wymaga się, aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali
Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji
w terenie zielonym: 95%,
w drodze: 98 – 100%,
przy wodzie gruntowej powyŜej dna studni: 98 – 100%.
NaleŜy unikać kontaktu duŜych i ostrych kamieni z powierzchnią zewnętrzną studni.
j)  StoŜek montuje się w podobny sposób jak pozostałe elementy studni, pamiętając, Ŝe
przy uŜyciu łyŜki koparki element tworzywowy naleŜy zabezpieczyć podkładką drewnianą.
k)  W skład elementów wieńczących konstrukcję studni oprócz stoŜka tworzywowego wchodzą
betonowy pierścień odciąŜający oraz właz Ŝeliwny.
Aby zabezpieczyć właz Ŝeliwny przed przesunięciem podczas dalszych prac, naleŜy

go obetonować na pierścieniu odciąŜającym lub zakotwić.

Alternatywnie (studzienki betonowe)

Studzienki kanalizacyjne o śr. 1.2m  naleŜy wykonać w konstrukcji prefebrykowanej produkcji BS
Spółka z o.o. lub innego producenta o parametrach porównywalnych zgodnie z Dokumentacją
Projektową i wymaganiami normy PK-92/B-10729 [S].

Elementy prefabrykowane zaleŜnie od cięŜaru moŜna układać ręcznie lub przy uŜyciu lekkiego
sprzętu montaŜowego. Przy montaŜu elementów, naleŜy zwrócić uwagę na właściwe
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montaŜowe /linie/ znajdujące się na
wyŜej wymienionych elementach. Studzienki naleŜy wykonać równolegle z budową kanałów
deszczowych.

1.1.1.1 WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW STUDZIENKI:

A. Komora robocza

Przy zagłębieniu mniejszym niŜ 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę
komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. Komorę
wykonuje się z materiałów trwałych: z dna, kręgów Ŝelbetowych, betonu hydrotechnicznego.
Przejście rur PVC przez ścianę komory roboczej naleŜy wykonać poprzez tuleję ochronną PVC.

B. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów Ŝelbetowych o śr. 0.80 m. Posadowienie
komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej.

C, Dno studzienki

Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25, w gruncie
nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego.

D. Właz kanałowy
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śeliwne włazy kanałowe naleŜy montować na płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spocznikiem o
największej powierzchni. Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieć właz typu cięŜkiego
śr. 600 mm.

E. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy montować mijankowe w
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0.30 m i w odległości poziomej osi stopni 0.30 m.
Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym.

5.4.4 STUDZIENKI ŚCIEKOWE

- nie dotyczy

5.4.5 WYLOTY

- nie dotyczy

5.4.6 PRÓBA SZCZELNOŚCI

Próbę szczelności przewodów naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6
[6].

5.4.7 IZOLACJA  STUDZIENEK

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą powłokę,
trwale przylegającą do ścian, pokrywy i dna. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki
powinny zachodzić wzajemnie na wysokość co najmniej 0.1 m. Izolację zewnętrznych powierzchni
studni wykonać z dostępnych, ale dopuszczonych do stosowania materiałów.

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 "Wymagania ogólne"
pkt. 6.0.
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych
badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją
Projektową: wykopów otwartych, podłoŜa naturalnego, zasypu przewodu, podłoŜa wzmocnionego,
materiałów, ułoŜenia przewodów na podłoŜu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację,
zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją, wykonania wylotów,

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na
podstawie oględzin i pomiarów.

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania
wykopów.

• Badania podłoŜa  naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia  czy  grunt  podłoŜa
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany,
jest zgodny z   określonymi   warunkami   w   Dokumentacji   Projektowej   i   odpowiada
wymaganiom   normy PN-86/B-02480 ,   W  przypadku  niezgodności  z  warunkami
określonymi  w   Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawić do
akceptacji InŜyniera.

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.
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• Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi.
Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej
niŜ 50 m.

• Badania   nasypu   stałego   sprawdza   się   do   badania   zagęszczenia   gruntu   nasypowego
wg BN-77/8931 -12 [23], wilgotności zagęszczonego gruntu.

• Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy
czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać  w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podłoŜa z dokładnością do l cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie,
rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa.

• Badanie   materiałów  uŜytych  do   budowy   kanalizacji   następuje   przez   porównanie   ich
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentów tub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio
na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

• Badania w zakresie przewodu, korytek odpływowych do liniowego  odwodnienia,  studzienek
obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm) i
średnicy (z dokładnością I cm), badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu,
badanie połączenia rur i prefabrykatów. UłoŜenie przewodu na podłoŜu naturalnym i
wzmocnionym
powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur
i
prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas próby naleŜy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości
oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby
szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją naleŜy wykonać od zewnątrz po
próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na
infiltrację.

• Izolację     powierzchniową przewodu i studzienek naleŜy sprawdzić przez opukanie młotkiem
drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek
przez oględziny zewnętrzne.

7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 7.0.
Jednostką obmiarową kanalizacji jest i metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy. Jednostką
obmiarową studni jest l komplet (kpl) zamontowanej studni dla kaŜdego typu. Jednostką obmiarową
korytka odpływowego jest 1 metr zamontowanego korytka.

8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 8.0.

8.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót/ dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480  [1];  wyniki  badań gruntów,   ich  uwarstwień,  głębokości
przemarzania,  warunki posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego wg PN-81/B-03020 (2);
poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów; stopień
agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu
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określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów,
uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuŜ i w poprzek trasy przewodu, a takŜe przekroje
poprzeczne i przekrój podłuŜny terenu, zadrzewienie;

• Dziennik Budowy;
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
• dane  określające   objętość   wód   deszczowych,   które   mogą przenikać   w  grunt,

stwierdzenie konieczności  przeprowadzenia badań szczelności  odbieranego  przewodu  na
eksfiltrację,  dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych.

8.1.1 ZAKRES

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych,
• przydatności podłoŜa naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoŜa, stopień

agresywności, wilgotności/,
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu,
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
• podłoŜa wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości

ułoŜenia,
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
• ułoŜenia przewodu na podłoŜu naturalnym i wzmocnionym;
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;
• materiałów uŜytych do zasypu i stanu jego ubicia,
• izolacji przewodów i studzienek.

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, uŜycia
właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi
wymaganiami określonymi w pkt.6.0.

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ odległość
między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów j
wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;
• inwentaryzacja geodezyjna  przewodów  i obiektów na planach  sytuacyjnych wykonana przez

uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;
• protokoły z odbiorów częściowych J realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;
• protokoły badań szczelności całego przewodu.

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST.00
"Wymagania ogólne" pkt. 9.0.

Płatność za metr bieŜący kanałów, korytek do liniowego odwodnienia J komplet separatorów naleŜy
przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników
pomiarów i badań laboratoryjnych.
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9.1 Ceny jednostkowe
ZGODNIE    Z    DOKUMENTACJĄ    PROJEKTOWĄ    NALEśY    WYKONAĆ    NIśEJ
WYMIENIONE ODCINKI KANALIZACJI.

9.1.1 Budowa przykanalików z rur PVC śr. 160 mm - 103 m, w tym:

• Roboty ziemne dla ich ułoŜenia
• Podsypki i zasypki
• Studzienki przyłączeniowe z PP lub PVC dn 400

9.1.2 Budowa kanałów z rur PVC śr. 200 mm –791 m, w tym:

• Roboty ziemne dla ułoŜenia rur  z umacnianiem ścian wykopu wypraskami wraz z rozbiórką, z
podsypka piaskowo-Ŝwirowa pod kanary i studzienki grub. 10

9.1.3 Przewierty bądź przeciski pod jezdniami  –456m.

Zlecić wyspecjalizowanej firmie

9.2 Cena kanalizacji
CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA KANALIZACJI SANITARNEJ OBEJMUJE:

• roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroŜnienie istniejącej kanalizacji deszczowej,
wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

• dostarczenie materiałów;
• wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem;
• odwodnienie wykopu;
• przygotowanie podłoŜa wzmocnionego;
• ułoŜenie rur kanałowych;
• wykonanie studzienek kanalizacyjnych;
• badania szczelności kanałów;
• wykonanie izolacji rur, studzienek;
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną,;
• transport nadmiaru urobku;
• regulacja włazów istniejących studzienek do proj. niwelety drogi;
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji

Technicznej:
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji

deszczowej.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-86-B-02480
"Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i
opisy gruntów".

PN-81/B-03020-
"Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie"

PN-68/B-06050
"Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze".

PN-88/B-06250
"Beton zwykły".

PN-92/B- 1 0729
"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-92/B- 10735
"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i
badania przy odbiorze".

PN-90/B-I4501
"Zaprawy budowlane zwykłe".

PN-86/B-OI802
"Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie.
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Konstrukcje   betonowe i Ŝelbetowe. Nazwy i
określenia,"

PN-74/B-24620
„Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

PN-74/B-24622
„Roztwór asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051-2: 1994
"Włazy kanałowe klasy B, C, D".

PN-88/H-74080/01
"Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania
i badania."

PN-88/H-74080/04
"Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych klasy C".

PN-64/H-74086
"Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-79/H-74244
"Rury stalowe ze szwem przewodowe."

PN-72/H-83104
"Odlewy z Ŝeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,
naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy".

PN-85/C-89203
"Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu."

PN-S5/C-89205
"Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu."

PN-S7/B-01100
„Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy
i określenia."

BN-62/6738-03
Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania
techniczne."

BN-62/6738-04
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07
Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania
techniczne

BN-77/8931-I2
." Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu".

BN-S3/S836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze".

BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

BN-83/8971-06.02
"Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe
typów O, Os, C, Cs."

BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki
ciśnieniowe. Kręgi betonowe  i Ŝelbetowe."

PN-85/C-89205
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

10.1  Inne dokumenty

  1.

  2.

  3.
  4.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych – 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.


