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CZĉĝû OGÓLNA

1.1
Nazwa nadana przez Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia są roboty objĊte zadaniem pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2
Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących budowĊ:
− kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, o łącznej długoĞci:
¾
kanały sanitarne o łącznej długoĞci ΣL = 14,5 mb z rur:
•
PVC-U lite, SN 8 o Ğrednicach φ 200 ΣL = 8,5 mb,
•
stalowych gat. 1.4301 (0H18N9) o Ğrednicy Dz = 219,1 mm, L = 6,0 mb,
¾
przyłącze z rur PVC-U, SN 8, o Ğrednicach φ 160 mm, L = 3,5 mb,
− rurociąg tłoczny RT z rur PE100, SDR17 o Ğrednicy φ 110 mm, o łącznej długoĞci ΣL = 188,5 mb, z projektowanej
pompowni PS6Mk,
− pompowni Ğcieków sanitarnych PS6Mk o Qp = 6,11 dm3/s, z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem elektrycznym
i przyłączem wodociągowym.
1.3
Zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.4

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

¾ Zamawiający:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 MiĊkinia

¾ Instytucja finansująca inwestycjĊ:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w MiĊkini

¾ Organ nadzoru budowlanego:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

¾ Wykonawca:

zostanie wyłoniony w przetargu

¾ Zarządzający realizacją umowy:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 MiĊkinia
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 18
55-330 MiĊkinia

¾ Przyszły uĪytkownik:

1.4.1 Przedmiot inwestycji, lokalizacja
Projekt obejmuje budowĊ kanalizacji sanitarnej w miejscowoĞci MiĊkinia, w zakresie zagospodarowania placu pod
zabudowĊ mieszkaniową w rejonie budynku przy ul. KoĞciuszki 18. W ramach Etapu I przewiduje siĊ budowĊ pompowni
Ğcieków PS6Mk na działce nr 77/4, odcinka kanału sanitarnego wraz z przyłączem do budynku przy ul. KoĞciuszki 18 oraz
rurociągu tłocznego przebiegającego w pasie drogowym ul. Osiedlowej z wylotem do proj. kanału rozprĊĪnego włączanego do
studzienki (na działce nr 265) na istn. kanale sanitarnym w ciągu ul. Ogrodowej, odprowadzającego Ğcieki do gminnego systemu
kanalizacji sanitarnej. W ramach pompowni przewiduje siĊ budowĊ przyłącza wodociągowego oraz energetycznego. teren
pompowni zostanie ogrodzony (z bramą wjazdową i furtką) i utwardzony kostką brukową. Dojazd do pompowni odbywaü siĊ
bĊdzie ul. KoĞciuszki i projektowaną drogą osiedlową na działce nr 77/5. Zbiornik pompowni stanowiü bĊdzie studnia Īelbetowa
o Ğrednicy zewnĊtrznej 2,4 m. Pompownia bĊdzie wyposaĪona w tłoczniĊ Ğcieków.
W kolejnym projekcie tj. w Etapie II przewiduje siĊ dalszą rozbudowĊ istniejącej kanalizacji
z podłączeniem istniejących i planowanych zabudowaĔ w zlewni projektowanej pompowni PS6Mk oraz budowy kanalizacji
deszczowej obsługującej teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej z włączeniem do istn. kanalizacji deszczowej w ul.
Zachodniej.
W Etapie I zaprojektowano:
• pompowniĊ podziemną o Ğrednicy studni Dw = 2,0 m, wyposaĪoną w tłoczniĊ Ğcieków o pojemnoĞci 107 dm3,
Qp = 22 m3/h i Hp = 7,91 mH2O,
• uzbrojenie:
− kanał dopływowy K1 z rur stalowych kwasoodpornych 219,1 x 3,6 mm,
− rurociąg tłoczny Ğcieków RT z rur PE Dz = 110 mm,
− kanał rozprĊĪny KR z rur PVC 200 mm ze studnią rozprĊĪną z wylotem zatapialnym,
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−
−
−

przyłącze elektryczne zasilające pompowniĊ i układ AKPiA,
przyłącze wodociągowe DN 40 mm,
przyłącze kanalizacji sanitarnej Sp1 z budynku KoĞciuszki 18 z rur PVC 160 mm.

Przedmiotem opracowania jest budowa pompowni Ğcieków sanitarnych PS6Mk. W zakresie Etapu I zaprojektowano
odcinek dolotowy zbiorczego kanału sanitarnego K1, którym Ğcieki dopływaü bĊdą do pompowni. Z pompowni Ğcieki bĊdą
odprowadzane projektowanym rurociągiem tłocznym RT do proj. studni rozprĊĪnej SR i dalej kanałem rozprĊĪnym do istn.
kanalizacji w rejonie skrzyĪowania ulic Osiedlowej i Ogrodowej (dz. 265). W zakresie Etapu II bĊdzie projektowany pozostały
fragment kanału K1 i kanał K2. BĊdą one obsługiwaü istniejące i planowane budynki w sąsiedztwie budynku przy ul.
KoĞciuszki 18.
Pompownia została zlokalizowana na działce wydzielonej z działki nr 77/4, która jest własnoĞci Gminy MiĊkinia.
W zakresie zagospodarowania pompowni zaprojektowano nastĊpujące obiekty:
− podziemną pompowniĊ Ğcieków wyposaĪoną w tłoczniĊ Ğcieków,
− kanał dopływowy sanitarny K1, stal ko 219,1 x 3,6 mm,
− rurociąg tłoczny RT Dz = 110 x 6,6 mm,,
− przewody elektryczne i sterownicze,
− odcinek przyłącza wodociągowego,
− zagospodarowanie terenu pompowni obejmujące:
−
ogrodzenie wraz z bramą i furtką,
−
utwardzony plac wokół obiektów technologicznych,
−
szafĊ elektryczną,
−
oĞwietlenie terenu pompowni.
1.4.2 Rodzaje wystĊpujących robót
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

roboty przygotowawcze,
roboty geodezyjne,
roboty ziemne (zabezpieczenie Ğcian wykopów, odwodnienie wykopów),
roboty rozbiórkowe nawierzchni,
roboty budowlano – montaĪowe obiektów liniowych,
roboty bezwykopowe (przewierty/przeciski rurą ochronną,
roboty budowlano – montaĪowe studni technologicznych i kanalizacyjnych,
wykonanie zabezpieczeĔ przy skrzyĪowaniach z istniejącym uzbrojeniem,
wykonanie włączeĔ do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
instalacje technologiczne,
wykonanie prób szczelnoĞci, dezynfekcji i płukania sieci,
instalacje elektryczne, automatyka,
rozruchy pompowni,
odtworzenie nawierzchni dróg,
przywrócenie terenu po robotach do stanu pierwotnego.

1.4.3 Zakres robót budowlanych
Wg projektów wykonawczych poszczególnych branĪ.
1.5

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.5.1 Roboty tymczasowe
Do robót tymczasowych przy robotach budowlanych wyszczególnionych w punkcie 1.4.2. zalicza siĊ:
− roboty związane z zachowaniem niezakłóconego odbioru Ğcieków przy robotach obejmujących przełączenia rurociągów
tłocznych i kanalizacji grawitacyjnej,
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu na czas prowadzenia robót,
− wyłączenia linii elektrycznych,
− oĞwietlenie wykopów i kładek dla pieszych w godzinach nocnych,
− kładki dla pieszych,
− odwodnienie wykopów,
− drogi montaĪowe,
− zagospodarowanie terenu budowy,
− organizacja zaplecza Wykonawcy,
− dowóz przedstawicieli jednostek właĞcicielskich istniejącego uzbrojenia, przedstawicieli ZUK na odbiory,
− instalowanie toalet przenoĞnych dla pracowników.
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1.5.2 Prace towarzyszące
Do prac towarzyszących przy robotach budowlanych wyszczególnionych w punkcie 1.4.2. zalicza siĊ:
− prace projektowe z uzyskaniem uzgodnieĔ i decyzji,
− prace pomiarowe i geodezyjne,
− obsługĊ uprawnionego geologa,
− obsługa archeologiczna,
− próby szczelnoĞci i płukanie rurociągów,
− rozruch przepompowni i rurociągów tłocznych,
− odbiory czĊĞciowe i koĔcowy.
1.6
Dokumentacja techniczna okreĞlająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawĊ realizacji robót
Planowaną inwestycjĊ naleĪy wykonaü w oparciu o Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze nastĊpujących branĪ:
−

technika sanitarna,

−

elektryka i AKPiA,

oraz załączone do tych dokumentacji decyzje, warunki techniczne i uzgodnienia. ZawartoĞü Dokumentacji Projektowej bĊdzie
zgodna z wykazem podanym w Warunkach Specjalnych Umowy, który uwzglĊdni podział na dokumentacjĊ projektową
Zamawiającego i dokumentacjĊ powykonawczą sporządzoną przez WykonawcĊ.
Na czas przygotowania oferty przez WykonawcĊ pełna Dokumentacja Projektowa bĊdzie dostĊpna do wglądu w siedzibie
Zamawiającego.
Wszelkie zastrzeĪenia i uwagi dotyczące technologii wykonania robót i ich obmiaru a takĪe rodzaju i jakoĞci oraz
iloĞci materiałów uĪywanych do realizacji inwestycji bĊdą rozpatrywane wyłącznie w czasie przygotowywania oferty
przez WykonawcĊ i w Īadnym przypadku nie mogą byü przedmiotem negocjacji po zawarciu Umowy pomiĊdzy
Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą.
1.7
ZgodnoĞü robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoĞü prac i ich zgodnoĞü z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywaü wszystkie roboty ĞciĞle według otrzymanej dokumentacji technicznej. JeĞli
jednak w czasie realizacji robót okaĪe siĊ, Īe dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnieĔ
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbĊdne rysunki i przedłoĪy je w czterech kopiach do akceptacji Zarządzającemu
realizacją umowy.

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

1.8
OkreĞlenia podstawowe
UĪyte w STWiOR wymienione poniĪej okreĞlenia naleĪy rozumieü w kaĪdym przypadku nastĊpująco:
Budowla - obiekt budowlany, nie bĊdący budynkiem, stanowiący całoĞü techniczno-uĪytkową (wał ziemny, plac
technologiczny) albo jego czĊĞü stanowiąca odrĊbny element konstrukcyjny lub technologiczny
Cena umowna (kontraktowa) – kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako wynagrodzenie naleĪne Wykonawcy
za wykonanie Robót budowlanych wraz z usuniĊciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków Umowy (Kontraktu)
Data rozpoczĊcia – data, okreĞlona w szczegółowych warunkach Umowy (Kontraktu), od której Wykonawca moĪe
rozpocząü Roboty budowlane okreĞlone w Umowie (Kontrakcie).
Data zakoĔczenia – data powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora nadzoru Zamawiającego o gotowoĞci Robót
budowlanych do odbioru
Przekazanie Palcu Budowy - Zamawiający w terminie okreĞlonym w umowie przekaĪe Wykonawcy Plac Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjĊ i współrzĊdne punktów głównych
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i KsiĊgĊ Obmiarów Robót oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety STWiOR.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoĞü za ochronĊ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
koĔcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Dokumentacja Projektowa – wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak równieĪ wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki,
wzory, modele, instrukcje obsługi, sporządzone przez WykonawcĊ i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ, upowaĪniona do kierowania Robotami i do wystĊpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Inspektora nadzoru – osoba prawna lub fizyczna (w tym równieĪ pracownik Zamawiającego), wyznaczona przez
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodnoĞci realizacji robót budowlanych
z Dokumentacją Projektową, STWiOR, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy
(Kontraktu). (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane – InĪynierem okreĞla siĊ inspektora
nadzoru – koordynatora).
Kosztorys ofertowy – wyceniony przez WykonawcĊ kosztorys w oparciu o TabelĊ Elementów Rozliczeniowych.
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami słuĪący
do wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeĔ, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiającego.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbĊdne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zamawiającego.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Ogólne wymagania dotyczące Robót - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania oraz za ich zgodnoĞü
z Dokumentacją Projektową, ST, i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodnoĞü - zgodnoĞü wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeĞli przedział tolerancji
nie został okreĞlony - z przeciĊtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bĊdąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czĊĞü Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacjĊ, charakterystykĊ
i wymiary obiektu bĊdącego przedmiotem Robót.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczĊcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuĪący do notowania
wydarzeĔ zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceĔ i innej korespondencji technicznej pomiĊdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich iloĞci w kolejnoĞci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czĊĞü przedsiĊwziĊcia budowlanego, stanowiąca odrĊbną całoĞü konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uĪytkowych. Zadanie moĪe polegaü
na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
ĝcieki bytowo-gospodarcze – Ğcieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, łazienek, ustĊpów i innych urządzeĔ
sanitarnych.
Odbiór techniczny czĊĞciowy – odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających zakryciu, a mianowicie: podłoĪa
wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, próby szczelnoĞci przewodu i studzienek na eksfiltracjĊ oraz infiltracjĊ
(w gruntach nawodnionych przy nie stosowaniu stałego obniĪenia lub odciĊcia wód gruntowych).
Odbiór techniczny koĔcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakoĔczeniu jego budowy a przed przekazaniem
do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moĪe byü on wczeĞniej oddany do eksploatacji.

OkreĞlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami (PN, PN-EN), Ustawą Prawo Budowlane oraz
postanowieniami Umowy.
1.9
Informacje o terenie budowy
Gmina MiĊkinia leĪy w Ğrodkowej czĊĞci województwa dolnoĞląskiego, w północno-wschodniej czĊĞci powiatu Ğredzkiego.
Od północy gmina graniczy z miastem i gminą Brzeg Dolny, od północnego-wschodu z gminą Oborniki ĝląskie, od wschodu
z Wrocławiem, od południowego-wschodu z gminą Kąty Wrocławskie, od południa z gminą Kostomłoty, a od zachodu z gminą
ĝroda ĝląska.
MiĊkinia jest głównym oĞrodkiem gminy, pełni funkcjĊ usługowo-handlową. Podstawową działalnoĞcią gminy jest rolnictwo
z uwagi na dobrą jakoĞü gleb szczególnie w południowej czĊĞci gminy. Inną waĪną funkcją jest przemysł reprezentowany przez
róĪne zakłady przemysłowe i usługowe. Gmina jest równieĪ atrakcyjna pod wzglĊdem turystycznym. WystĊpują tu wartoĞciowe
zespoły leĞne, nadrzeczne tereny Odry i Bystrzycy.
PompowniĊ zlokalizowano na działce nr 77/4 przy ul. KoĞciuszki 18. Rurociąg tłoczny zlokalizowano wzdłuĪ ul. Osiedlowej.
Na terenie miejscowoĞci MiĊkinia wyznaczono nastĊpujące strefy ochrony konserwatorskiej:
¾ Strefa „B” ochrony konserwatorskiej,
¾ Strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego.
Obszar objĊty projektem posiada uzbrojenie w sieci:
• sieü wodociągowa,
• sieü gazowa,
• kanalizacja sanitarna,
• kanalizacja deszczowa,
• sieü elektroenergetyczna,
• sieü telekomunikacyjna.
1.9.1 Warunki gruntowo-wodne
Dla rejonu objĊtego opracowaniem została wykonana dokumentacja geotechniczna pn. Sprawozdanie z badaĔ terenowych
wstĊpnie okreĞlających warunki gruntowo-wodne dla celu budowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej, opracowana przez firmĊ
Usługi Geologiczne „Geologik” Marcin Walczak, opracowana w czerwcu 2015 r.
BudowĊ geologiczną podłoĪa planowanej inwestycji rozpoznano czterema otworami o maksymalnej głĊbokoĞci 8,0 m ppt.
Wierzchnią warstwĊ na badanym terenie stanowią nasypy. Są to mieszaniny glebowo-piaszczyste z dodatkami ĪuĪla i cegieł.
BezpoĞrednio pod nasypami w rejonie otworów OW4 i OW3 wystĊpują utwory piaszczyste wykształcone w postaci piasków
Ğrednich.
W rejonie OW1 oraz OW2 pod zasypami znajdują siĊ warstwy spoiste – pospółki gliniaste oraz gliny piaszczyste. NaleĪy
nadmieniü, Īe pospółki gliniaste są warstwą problematyczną ze wzglĊdu na ich moĪliwe pochodzenie antropogeniczne
– nasypowe. Pozostałą czĊĞü profilu gruntowego stanowią gliny pylaste na pograniczu z iłami pylastymi. Wykazują one
makroskopowo cechy zarówno glin jak i iłów. Dokładna klasyfikacja tych gruntów bez przeprowadzania badaĔ w laboratorium
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mechaniki gruntów jest niemoĪliwa. Spągu utworów spoistych przy maksymalnej głĊbokoĞci rozpoznania 8 m ppt., nie
osiągniĊto.
Wierzchnią warstwĊ terenu inwestycji pokrywają nasypy sklasyfikowane jako warstwa NN. Grunty tych warstw naleĪy
traktowaü jako nienoĞne.
PoniĪej warstwy nasypów znajdują siĊ ĞredniozagĊszczone grunty niespoiste – piaski Ğrednie o stopniu zagĊszczenia
ID ~ 0,45 – parametr okreĞlony na podstawie postĊpu wiercenia. W otworze OW1 i OW2 przypowierzchniowo wystĊpują
plastyczne warstwy spoiste – gliny piaszczyste (IL ~ 0,45) oraz pospółki gliniaste (parametr do okreĞlenia laboratoryjnego).
Pozostała czĊĞü profilu gruntowego to gliny pylaste na granicy z iłami w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznoĞci
IL ~ 0,16. Parametry plastycznoĞci gruntów zostały okreĞlone przy pomocy metody wałeczkowania oraz z wykorzystaniem
penetrometru tłoczkowego (PP).
Mając na uwadze powyĪsze, grunty z przebadanej przestrzeni geologicznej charakteryzują siĊ dobrymi właĞciwoĞciami
geotechnicznymi. Dla celu budowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej jedynym problemem moĪe okazaü siĊ wysoki poziom wód
gruntowych.
1.9.2 Woda gruntowa
W badanej przestrzeni gruntowej stwierdzono wystĊpowanie dwóch poziomów wodonoĞnych. Pierwszy poziom wodonoĞny
związany jest z utworami piaszczystymi wystĊpującymi bezpoĞrednio pod nasypami. Zwierciadło tego poziomu stabilizowało
siĊ na głĊbokoĞci od 0,78 do 1,2 m ppt. Drugi poziom wodonoĞny związany jest z przewarstwieniami piaszczystymi
wystĊpującymi w spągowej czĊĞci otworu OW1. Prawdopodobnie zwierciadło tego poziomu ma charakter naporowy
i stabilizowało siĊ na głĊbokoĞci 6,5 m. ppt. Grunty stanowiące wiĊkszoĞü profilu (gliny pylaste na granicy z iłami)
charakteryzują siĊ bardzo słabą przepuszczalnoĞcią wynoszącą ca 10-5 m/dobĊ.
Poziom wód pierwszego zwierciadła jest bezpoĞrednio związany z warunkami atmosferycznymi.
1.9.3 Informacje wpisane do rejestru zabytków w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
Inwestycja planowana jest na terenie historycznego układu ruralistycznego m. MiĊkinia oraz w obszarze intensywnego
osadnictwa pradziejowego, Ğredniowiecznego i nowoĪytnego, na terenie wsi o metryce Ğredniowiecznej. Obszar ten stanowi
zabytek i podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto podlega ochronie na mocy ustaleĔ obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy MiĊkinia nr LII/548/10 z dnia 23.08.2010 r.)
– strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Zgodnie z pismem nr WZA.5183.1640.2015.EM z dnia 18.05.2015 r. oraz Decyzją Nr 1274/2015 Pozwolenie na
prowadzenie badaĔ archeologicznych z dnia 02.07.2015 r. wydanymi przez DolnoĞląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków prace ziemne naleĪy prowadziü pod stałym nadzorem, a w razie koniecznoĞci po zapewnieniu ratowniczych badaĔ
archeologicznych.
1.10 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania oraz za zgodnoĞü z Dokumentacją Projektową, STWiOR
i obowiązującymi Polskimi Normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z art. 22, art. 23 i art. 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i Ğcisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz
za jakoĞü zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoĞci, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoĞci wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzĊdnymi okreĞlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piĞmie przez
Zarządzającego realizacją umowy.
NastĊpstwa jakiegokolwiek błĊdu spowodowanego przez WykonawcĊ w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeĞli wymagaü
tego bĊdzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez WykonawcĊ na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robót lub wyznaczenia wysokoĞci przez Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoĞci za ich
dokładnoĞü.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetĊ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby bĊdzie słuĪył
pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzĊdnych wyznaczonych przez WykonawcĊ.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoĪonej przez geodetĊ bĊdzie zabezpieczona przez WykonawcĊ, zaĞ
w przypadku uszkodzenia lub usuniĊcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one załoĪone ponownie na jego koszt,
równieĪ
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usuniĊcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
ich usuniĊcia i bĊdzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleĪy do obowiązków Wykonawcy i uwaĪa siĊ,
Īe ich koszty zostały uwzglĊdnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bĊdą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takĪe
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzglĊdnia
wyniki badaĔ materiałów i jakoĞci robót, dopuszczalne niedokładnoĞci normalnie wystĊpujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doĞwiadczenia z przeszłoĞci, wyniki badaĔ naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaĪaną kwestiĊ.
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy bĊdą wykonywane nie póĨniej niĪ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez WykonawcĊ, pod groĨbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
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1.10.1

Organizacja robót budowlanych

1.10.1.1 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany
do opracowania i przekazania Zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji nastĊpujących dokumentów
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoĞci.
1.10.1.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez WykonawcĊ projekt organizacji robót musi byü dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robót. Ma on zapewniü zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie
i organizacyjne, które zapewnią realizacjĊ robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawieraü:
1) organizacjĊ wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
3) organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych elementów robót.
1.10.1.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót opracowuje siĊ na podstawie harmonogramu robót i finansowania sporządzonego
do oferty przetargowej. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzglĊdniaü uwarunkowania wynikające
z dokumentacji projektowej ustaleĔ zawartych w umowie. MoĪliwoĞci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót
budowlanych i montaĪowych, kolejnoĞü robót oraz sposoby realizacji winny zapewniü wykonanie robót w terminie okreĞlonym
w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przedstawi Zarządzającemu realizacją umowy
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatnoĞci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy.
Harmonogram winien wyraĨnie przedstawiaü w etapach tygodniowych proponowany postĊp robót w zakresie głównych
obiektów i zadaĔ kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bĊdzie w miarĊ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robót.
1.10.1.4 Program zapewnienia bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca bĊdzie stosował siĊ do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagaĔ w zakresie
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami
ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracowaü i przedstawiü do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy,
program zapewnienia bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewniü, Īeby personel nie pracował
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagaĔ sanitarnych.
1.10.1.5 Program Zapewnienia JakoĞci
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakoĞü robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakoĞci i uzyska jego
zatwierdzenie przez Zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakoĞci bĊdzie zawierał:
a) czĊĞü ogólną opisującą:
−
−
−

system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót,
wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego
do wykonania badaĔ zleconych przez WykonawcĊ),
sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badaĔ laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia mechanizmów
sterujących, a takĪe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formĊ przekazywania tych informacji Zarządzającemu realizacją umowy.

b) czĊĞü szczegółową opisującą dla kaĪdego asortymentu robót:
−
−
−
−
−
−

wykaz maszyn i urządzeĔ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaĪeniem w mechanizmy
do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
rodzaje i iloĞü Ğrodków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
sposób zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeĔ przed utratą ich właĞciwoĞci w czasie transportu
i przechowywania na budowie,
sposób i procedurĊ pomiarów i badaĔ (rodzaj i czĊstotliwoĞü badaĔ, pobieranie próbek),
legalizacja i sprawdzanie urządzeĔ, itp. prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób postĊpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
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W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakoĞci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
1.10.2

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w całoĞci, w czasie i na warunkach okreĞlonych
w umowie.
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną okreĞloną w p. l.7.,
2) kopiĊ decyzji o pozwoleniu na budowĊ,
3) kopie uzgodnieĔ i zezwoleĔ uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego
dla umoĪliwienia prowadzenia robót,
4) Dziennik Budowy
1.10.2.1 Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy
Po rozstrzygniĊciu przetargu Zamawiający przekaĪe Wykonawcy po 1 egzemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego
planowanej inwestycji objĊtej Umową wraz z załączonymi do tej dokumentacji decyzjami, warunkami technicznymi
i uzgodnieniami.
1.10.2.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez WykonawcĊ
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru:
−
−
−
−
−

Program Organizacji Robót, zawierający szczegółowy Harmonogram Wykonawczy postĊpu prac objĊtych Umową
w układzie dziennym,
Program Zapewnienia JakoĞci,
Projekt BiOZ i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy,
Pomiary geodezyjne dotyczące wytyczenia przewodów i pompowni,
Powykonawczą inwentaryzacjĊ geodezyjną przewodów i pompowni.

1.10.3

Dokumentacja budowy

1.10.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieĪąco,
zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili oficjalnego przekazania Wykonawcy placu budowy
aĪ do zakoĔczenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bĊdą czynione na bieĪąco
i powinny odzwierciedlaü postĊp robót, stan bezpieczeĔstwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
związane z zarządzaniem budową.
KaĪdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraü jego datĊ, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byü czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiając pustych miĊdzy nimi, w sposób uniemoĪliwiający wprowadzanie póĨniejszych i inne dokumenty załączane
do dziennika budowy powinny byü przejrzyĞcie numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno WykonawcĊ
jak i Zarządzającego realizacją umowy, dopisków.
W szczególnoĞci w dzienniku budowy powinny byü zapisywane nastĊpujące informacje:
− data przejĊcia przez WykonawcĊ placu budowy,
− dzieĔ dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,
− zatwierdzenie wymaganych przez Zarządzającego realizacją umowy dokumentów przygotowanych przez WykonawcĊ,
− daty rozpoczĊcia i zakoĔczenia realizacji poszczególnych elementów robót,
− postĊp robót,
− problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót,
− daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóĨnieĔ lub przerw w robotach,
− komentarze i instrukcje Zarządzającego realizacją umowy,
− daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zarządzającego realizacją
umowy,
− daty zgłoszenia robót do czĊĞciowych i koĔcowych odbiorów oraz przyjĊcia, odrzucenia lub wykonania robót
zamiennych; wyjaĞnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
− warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia
lub spełnienia szczególnych wymagaĔ wynikających z warunków klimatycznych,
− dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu
do wytyczania obiektów w terenie,
− dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia,
− dane na temat jakoĞci materiałów, poboru próbek i wyników badaĔ z okreĞleniem przez kogo zostały przeprowadzone
i pobrane,
− wyniki poszczególnych badaĔ z okreĞleniem przez kogo zostały przeprowadzone,
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− inne istotne informacje o postĊpie robót.
Wszystkie wyjaĞnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez WykonawcĊ powinny byü
na bieĪąco przedstawiane do wiadomoĞci i akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą byü podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje
lub siĊ do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest takĪe zobowiązany przedstawiü swoje stanowisko na temat kaĪdego zapisu dokonanego
w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.10.3.2 KsiąĪka obmiaru robót
KsiąĪka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje siĊ iloĞciowy postĊp kaĪdego elementu realizowanych robót.
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieĪąco i zapisywane do ksiąĪki obmiaru robót, wykorzystując opis
pozycji i jednostki uĪyte w wycenionym przez WykonawcĊ przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.
1.10.3.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyĪej dokumenty budowy zawierają teĪ:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy,
b) Pozwolenie na budowĊ,
c) Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,
d) Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne,
e) Instrukcje Zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkaĔ i narad na budowie,
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
1.10.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy bĊdą przechowywane na placu budowy we właĞciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bĊdą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bĊdą stale dostĊpne do wglądu dla Zarządzającego realizacją umowy oraz upowaĪnionych przedstawicieli
Zamawiającego w dowolnym czasie i na kaĪde Īądanie.
1.10.3.5 Dokumenty przygotowywane przez WykonawcĊ w trakcie trwania budowy
Informacje ogólne.
W trakcie trwania budowy i przed zakoĔczeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie
Zarządzającego realizacją umowy nastĊpujących dokumentów:
−
−
−
−

Rysunki robocze,
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeĔ.

Dokumenty składane Zarządzającemu realizacją umowy winny byü wyraĨnie oznaczone nazwą przedsiĊwziĊcia.
Przedkładane dane winny byü na tyle szczegółowe, aby moĪna było ustaliü ich zgodnoĞü z dokumentami wchodzącymi
w skład umowy. Sprawdzenie, przyjĊcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz
procedur złoĪonych lub wnioskowanych przez WykonawcĊ nie bĊdą miały wpływu na kwotĊ kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone bĊdą wyłącznie przez WykonawcĊ.
Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłoĪenia wykazów,
rysunków lub opisów nie bĊdą wykonywane, uĪywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbĊdnych dokumentów
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Īadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoĞci
za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie siĊ przedłoĪonymi materiałami moĪliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaĪe
je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej koniecznoĞci ponownego składania
dokumentów nie powoduje przedłuĪenia terminów okreĞlonych w umowie.
Wykonawca przedkłada Zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku wiĊkszych rysunków, które nie mogą byü łatwo reprodukowane przy uĪyciu
standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoĪy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bĊdą przedkładane Zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewniü mu nie mniej
niĪ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeĔ współzaleĪnych ze sobą, naleĪy koordynowaü w taki sposób,
aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Īeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych
elementów, dokonaü przeglądu ich wzajemnych powiązaĔ.
Rysunki robocze powinny byü dokładne, wyraĨne i kompletne. Powinny zawieraü wszelkie niezbĊdne informacje, w tym
dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.
Składanym dokumentom kaĪdorazowo powinno towarzyszyü pismo przewodnie, zawierające nastĊpujące informacje:
1) Nazwa inwestycji,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nr umowy,
IloĞü egzemplarzy kaĪdego składanego dokumentu,
Tytuł dokumentu,
Numer dokumentu lub rysunku,
OkreĞlenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element,
Data przekazania.

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane bĊdą przez WykonawcĊ, który
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Īe sprawdził
on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, Īe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod
wzglĊdem wymiarów i powiązaĔ z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moĪe wymagaü akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
MoĪliwoĞci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaĪowych, kolejnoĞü robót oraz sposoby
realizacji winny zapewniü wykonanie robót w terminie okreĞlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi
w p. 1.10.1.3. Wykonawca we wstĊpnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarĊ postĊpu robót moĪe byü aktualizowany przez WykonawcĊ i zaczyna obowiązywaü
po zatwierdzeniu przez Zarządzającego realizacją umowy.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bĊdzie za prowadzenie na bieĪąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeĔ,
lokalizacji i wielkoĞci robót. Zmiany te naleĪy rejestrowaü na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedkładaü Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieĪąco rysunki powykonawcze,
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakoĔczeniu robót kompletny zestaw rysunków
zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją umowy.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeĔ
Wykonawca dostarczy, przed zakoĔczeniem robót, po szeĞü egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kaĪdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaĞ wynikające stąd koszty zostaną uwzglĊdnione w koszcie dostarczenia
urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny byü dostarczone przed uruchomieniem płatnoĞci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach
zostaną uzupełnione przez WykonawcĊ w ciągu 30 dni kalendarzowych nastĊpujących po zawiadomieniu przez Zarządzającego
realizacją umowy o stwierdzonych brakach.
KaĪda instrukcja powinna zawieraü m.in. nastĊpujące informacje:
− Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwĊ inwestycji, datĊ wykonania urządzenia,
− Spis treĞci,
− Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy,
− Gwarancje producenta,
− Wykresy i ilustracje,
− Szczegółowy opis funkcji kaĪdego głównego elementu składowego układu,
− Dane o osiągach i wielkoĞci nominalne,
− Instrukcje instalacyjne,
− Procedura rozruchu,
− WłaĞciwa regulacja,
− Procedury testowania,
− Zasady eksploatacji,
− Instrukcja wyłączania z eksploatacji,
− Instrukcja postĊpowania awaryjnego i usuwania usterek,
− ĝrodki ostroĪnoĞci,
− Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawieraü szczegółowe rysunki montaĪowe z numerami czĊĞci,
wykazami czĊĞci, instrukcjami odnoĞnie zamawiania czĊĞci zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji
zachowawczej niezbĊdnej do utrzymania dobrego stanu i trwałoĞci urządzeĔ,
− Instrukcje odnoĞnie smarowania, z wykazem punktów, które naleĪy smarowaü lub naoliwiü, zalecanymi rodzajami, klasą
i zakresem temperatur smarów i zalecaną czĊstotliwoĞcią smarowania,
− Wykaz zalecanych czĊĞci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliĪszego przedstawiciela producenta,
− Wykaz ustawieĔ przekaĨników elektrycznych oraz nastawieĔ przełączników sterujących i alarmowych,
− Schemat połączeĔ elektrycznych dostarczonych urządzeĔ, w tym układów sterujących i oĞwietleniowych.,
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Instrukcje muszą byü kompletne i uwzglĊdniaü całoĞü urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów
dodatkowych.
Rozruch pompowni
Wykonawca opracuje projekt rozruchu pompowni i powoła komisjĊ rozruchową z udziałem przyszłego UĪytkownika,
przeprowadzi rozruch całej pompowni i przeszkoli w zakresie obsługi i eksploatacji pracowników UĪytkownika.
Wykonawca opracuje i przekaĪe UĪytkownikowi instrukcje obsługi i eksploatacji pompowni.
1.10.4 ZgodnoĞü robót ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią czĊĞü Umowy a wymagania wyszczególnione choüby w jednej czĊĞci powyĪszej dokumentacji
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.
1.10.4.1 Hierarchia waĪnoĞci dokumentów
W przypadku rozbieĪnoĞci w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejnoĞü ich waĪnoĞci wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy”
Wykonawca nie moĪe wykorzystywaü błĊdów lub opuszczeĔ w Dokumentacji Przetargowej a o ich wykryciu powinien
natychmiast zawiadomiü Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą byü zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją
Techniczną.
Dane zamieszczone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej bĊdą uwaĪane za wartoĞci docelowe
z moĪliwymi odchyleniami w ramach dopuszczalnych tolerancji. W przypadku rozbieĪnoĞci opis wymiarów jest waĪniejszy
od odczytu ze skalowanych rysunków. Cechy materiałów i elementów budowli muszą byü jednorodne i wykazywaü zgodnoĞü
z okreĞlonymi wymaganiami, z odstĊpstwem od tych cech w ramach dopuszczalnych tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bĊdą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną
i wpłynie to na niezadowalającą jakoĞü elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.10.5 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie
Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z póĨn. zm.)
Wykonawca obowiązany jest umieĞciü tablicĊ informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeĔstwa
i ochrony zdrowia.
Tablica informacyjna zawiera:
1) okreĞlenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,
2) numer pozwolenia na budowĊ oraz nazwĊ, adres i numer telefonu właĞciwego organu nadzoru budowlanego,
3) imiĊ i nazwisko lub nazwĊ (firmĊ), adres oraz nr telefonu Inwestora,
4) imiĊ i nazwisko lub nazwĊ (firmĊ), adres i nr telefonu Wykonawcy lub Wykonawców robót budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierownika robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych Policji, straĪy poĪarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okrĊgowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje siĊ
w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru Īółtego, literami i cyframi koloru czarnego o wysokoĞci co najmniej 4 cm.
TablicĊ informacyjną umieszcza siĊ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi,
na wysokoĞci umoĪliwiającej jej odczytanie.
Ogłoszenie dotyczące bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia:
Ogłoszenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane, umieszczone na terenie budowy
w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem zawiera:
1) przewidywane terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia wykonywania robót budowlanych,
2) maksymalną liczbĊ pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,
3) informacje dotyczące planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia,
1.10.6 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za ochronĊ placu budowy i robót, za wszelkie materiały i urządzenia uĪywane do robót,
od daty rozpoczĊcia do daty zakoĔczenia robót, czyli do czasu wydania potwierdzenia zakoĔczenia robót przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za ochronĊ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koĔcowego
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca
ma obowiązek zapewniü, Īe bĊdzie utrzymywał i prowadził roboty w taki sposób, aby budowle drogowe lub ich elementy były
w zadowalającym stanie do czasu koĔcowego odbioru robót.
JeĞli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
niezwłocznie rozpocząü takie działania, nie póĨniej jednak niĪ w 12 godzin po otrzymaniu tego polecenia. Zarządzający
realizacją umowy moĪe wstrzymaü realizacjĊ robót jeĞli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki
konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbĊdne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacjĊ ruchu, znaki drogowe etc. Īeby zapewniü bezpieczeĔstwo całego ruchu
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą byü zaakceptowane przez
Zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca obwieĞci publicznie fakt przystąpienia do robót przed ich rozpoczĊciem, przez umieszczenie Tablic
Informacyjnych
o budowie i ewentualnym dofinansowaniu inwestycji ze Ğrodków Unii Europejskiej, których treĞü bĊdzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bĊdą utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest wliczony w cenĊ Umowy.
1.10.7 Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znaü wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz bĊdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych prowadzenia robót.
Wykonawca stosował bĊdzie siĊ do ustawowych ograniczeĔ obciąĪeĔ osi przy transporcie materiałów oraz wyposaĪenia
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbĊdne zezwolenia od władz na przewóz nietypowych pod wzglĊdem rozmiarów
i wag ładunków i bĊdzie o kaĪdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bĊdzie przestrzegał praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagaĔ
prawnych, odnoĞnie wykorzystania opatentowanych urządzeĔ lub metod i w sposób ciągły bĊdzie informował Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleĔ i inne odnoĞne dokumenty.
1.10.8 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Odbiorom technicznym podlegają nw. roboty:
− podłoĪe pod budowĊ obiektów,
− podsypki,
− zgrzewanie przewodów z tworzyw sztucznych (PE),
− próby szczelnoĞci przewodów,
− zasypka i zagĊszczenie zasypki,
− izolacja przeciwwilgociowa,
− montaĪ urządzeĔ mechanicznych w przepompowni, komorze armatury i studni zasuwowej,
− zasilanie elektroenergetyczne, sterowanie, AKPiA przepompowni,
− montaĪ urządzeĔ pomiarowych,
− instalacje elektryczne,
− roboty drogowe: podłoĪe i zagĊszczenie podłoĪa pod konstrukcjĊ drogi,
− rozruch przepompowni,
− inne odbiory wymagane przez normy i Wytyczne Techniczne,
− odbiór koĔcowy.
1.10.9 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronĊ instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable,
drenaĪe itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, bĊdących właĞcicielami lub administratorami tych urządzeĔ, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego o rozplanowaniu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właĞciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeĔ, w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieü w swoim harmonogramie rezerwĊ czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają byü wykonane w zakresie przełoĪenia instalacji i urządzeĔ podziemnych na terenie budowy a takĪe jest zobowiązany
powiadomiü Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczĊcia robót. Wykonawca uzyska podpisane oĞwiadczenia
o uporządkowaniu terenów posesji, dróg itp., na których prowadzone były roboty, przez kaĪdego z właĞcicieli. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia powyĪszych instalacji lub urządzeĔ Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane władze oraz bĊdzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bĊdzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeĔ podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, a spowodowane przez jego działania.
1.10.10 Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany znaü i stosowaü w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony Ğrodowiska
naturalnego.
W czasie trwania budowy i robót wykoĔczeniowych Wykonawca bĊdzie utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojącej. Wykonawca bĊdzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm
dotyczących ochrony Ğrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bĊdzie unikał uciąĪliwoĞci dla osób lub uszkodzeĔ
własnoĞci społecznej i innej oraz unikał innych działaĔ szkodliwych, a wynikających ze skaĪenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w nastĊpstwie jego sposobu działania. Stosując siĊ do powyĪszych wymagaĔ Wykonawca bĊdzie miał szczególny
wzgląd na lokalizacjĊ baz, warsztatów, magazynów, składowisk, rozkopów i dróg dojazdowych.
Wykonawca powinien podjąü odpowiednie Ğrodki zabezpieczające przed:
− zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych i gleb pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,
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zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
moĪliwoĞcią powstania poĪaru.

1.10.11 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
W myĞl przepisów ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póĨn. zmianami) Wykonawca robót budowlanych
ma obowiązek:
1) zapobiegaü powstawaniu lub ograniczaü iloĞü odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na Ğrodowisko,
2) zapewniü zgodny z zasadami ochrony Ğrodowiska odzysk jeĪeli nie udało siĊ zapobiec powstawaniu odpadów,
3) zapewniü zgodne z zasadami ochrony Ğrodowiska unieszkodliwienie odpadów, których powstaniu nie udało siĊ zapobiec,
lub których nie udało siĊ poddaü odzyskowi,
4) zakazane jest mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niĪ niebezpieczne,
5) odpady, które nie mogą byü poddane odzyskowi powinny byü wywiezione na odpowiedni typ składowiska odpadów:
− składowisko odpadów niebezpiecznych dla Ğrodowiska,
− składowisko odpadów obojĊtnych dla Ğrodowiska,
− składowisko odpadów innych niĪ niebezpieczne i obojĊtne.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych liniowych oraz przy budowie studni przepompowni Ğcieków powstaną masy ziemne
odpadowe nie zabudowywane ponownie przy zasypce wykopów.
Masy ziemne odpadowe nieszkodliwe dla Ğrodowiska (grunt wyparty z wykopów) bĊdą składowane na komunalnym
składowisku odpadów lub w miejscu wskazanym przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w MiĊkini.
Odpady szkodliwe dla Ğrodowiska bĊdą poddane recyklingowi lub składowane bĊdą w kwaterze na odpady szkodliwe
dla Ğrodowiska na komunalnym składowisku odpadów.
1.10.12 Zabezpieczenie zieleni
Prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzĊtu mechanicznego lub urządzeĔ technicznych, prowadzone w obrĊbie
bryły drzew lub krzewów na terenie zadrzewionym powinny byü wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom
i krzewom. OdsłoniĊta bryła korzeniowa powinna byü zabezpieczona przed uszkodzeniem i przesuszeniem poprzez owiniĊcie
bryły folią.
1.10.13 Warunki bezpieczeĔstwa pracy
1.10.13.1 Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca jest zobowiązany znaü i stosowaü przepisy ochrony przeciwpoĪarowej. Wykonawca bĊdzie utrzymywał
sprawny sprzĊt przeciwpoĪarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz przy maszynach i w pojazdach.
Materiały łatwopalne bĊdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostĊpem osób
trzecich.
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poĪarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót
albo przez personel Wykonawcy.
1.10.13.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia
UĪycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany Ğrodowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w iloĞciach
wyĪszych niĪ zalecane W projekcie nie bĊdzie akceptowane, Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu
i mające byü uĪyte do robót muszą byü poĞwiadczone przez odpowiednie urzĊdy i władze jako bezpieczne dla Ğrodowiska.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoĔczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiały pylące) mogą byü dozwolone, pod warunkiem, Īe bĊdą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.
Przed uĪyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskaü aprobatĊ od odpowiednich władz administracji paĔstwowej, jeĞli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.10.13.3 BezpieczeĔstwo i higiena pracy
Wykonawca jest zobowiązany znaü i stosowaü przepisy dotyczące bezpieczeĔstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowiązek zadbaü, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagaĔ sanitarnych. Wykonawca zapewni i bĊdzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne, sanitarne oraz konieczne dla zapewnienia bezpieczeĔstwa publicznego a takĪe sprzĊt oraz
odpowiednią odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje siĊ, Īe wszelkie koszty zapewnienia warunków bezpieczeĔstwa i higieny pracy nie podlegają odrĊbnej zapłacie
i przyjmuje siĊ, Īe są wliczone w cenĊ Umowy.
Wykonawca bĊdzie stosował siĊ do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeĔstwa
przeciwpoĪarowego. BĊdzie stale utrzymywał wyposaĪenie przeciwpoĪarowe w stanie gotowoĞci, zgodnie z zaleceniami
przepisów bezpieczeĔstwa przeciwpoĪarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne bĊdą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoĪarowymi, w
bezpiecznej
odległoĞci
od budynków i składowisk, w miejscach niedostĊpnych dla osób trzecich. Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstałe w wyniku poĪaru, który mógłby powstaü w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z
jego pracowników.
1.10.13.4 Ograniczenie obciąĪeĔ osi pojazdów
Transport materiałów powinien odbywaü siĊ zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i zaleceniami
producentów materiałów oraz Ğrodków transportu.
Zaplecze transportowe pod wzglĊdem rodzaju, iloĞci i wydajnoĞci bĊdzie gwarantowaü przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami okreĞlonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie przewidzianym w Umowie.
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Pojazdy poruszające siĊ w ruchu publicznym muszą odpowiadaü przepisom ruchu drogowego odnoĞnie wyposaĪenia
pojazdów i ich parametrów technicznych a w szczególnoĞci ograniczeniom obciąĪenia na osie przy transporcie materiałów.
W przypadku koniecznoĞci uĪycia pojazdów o ponadnormatywnym obciąĪeniu na osie, Wykonawca bĊdzie musiał uzyskaü
wszelkie niezbĊdne zezwolenia od odpowiednich władz na uĪycie takich pojazdów. Wykonawca bĊdzie musiał wówczas
informowaü w sposób ciągły Inspektora Nadzoru o kaĪdym takim przypadku oraz przywróciü stan pierwotny dróg na swój koszt,
w razie powstałych szkód. Pojazdy takie nie bĊdą jednak dopuszczone do ruchu w obrĊbie ĞwieĪo ukoĔczonych fragmentów
budowy a Wykonawca bĊdzie odpowiadał za naprawĊ wszelkich ewentualnych uszkodzeĔ uczynionych przez te pojazdy,
zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bĊdzie na bieĪąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.
1.10.14 Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastĊpczego, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodników i jezdni
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Umowy, aĪ do zakoĔczenia i odbioru
koĔcowego robót. W miarĊ postĊpu robót plac budowy i jego otoczenie powinny byü uprzątane z nadmiaru materiałów,
konstrukcji, zbĊdnego sprzĊtu i zanieczyszczeĔ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeĔstwo robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek,
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu, dla zapewnienia bezpieczeĔstwa publicznego i osób zatrudnionych
na terenie budowy, zainstalowaü i utrzymywaü tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, porĊcze, zapory,
znaki, Ğwiatła ostrzegawcze i sygnały oraz zapewniü ich obsługĊ i dozorców.
Wykonawca obwieĞci publicznie fakt przystąpienia do robót przed ich rozpoczĊciem, przez umieszczenie Tablic
Informacyjnych
o budowie i ewentualnym dofinansowaniu inwestycji ze Ğrodków Unii Europejskiej, których treĞü bĊdzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne bĊdą utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest wliczony w cenĊ Umowy.
1.10.15 Nadzór archeologiczny
Zgodnie z pismem nr WZA.5183.1640.2015.EM z dnia 18.05.2015 r. oraz Decyzją Nr 1274/2015 z dnia 02.07.2015 r. Pozwolenie
na prowadzenie badaĔ archeologicznych wydanym przez DolnoĞląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace ziemne
naleĪy prowadziü pod stałym nadzorem, a w razie koniecznoĞci po zapewnieniu ratowniczych badaĔ archeologicznych.
Do prowadzenia ratowniczych badaĔ archeologicznych metodą wykopaliskową w ramach inwestycji: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowoĞci: Wróblowice, ul. Ogrodowa do miejscowoĞci Lutynia, gm. MiĊkinia upowaĪniona została firma
„Eksplorer Sp. z o.o. – Pani Agnieszka Piwko-Czajkowska (ul. KoĞcielna 3a, 55-010 Radwanice).
Warunki udzielenia Pozwolenia wymienione zostały w w/w Decyzji i obowiązują wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego.
W oparciu o ustawĊ z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.
z póĨn. zm.) §5 ust. 1, 2, 6, 8, 9, §11 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badaĔ konserwatorskich i architektonicznych, a takĪe innych działaĔ przy
zabytku wpisanych do rejestru zabytków oraz badaĔ archeologicznych i poszukiwaĔ ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) oraz art. 104 Kodeksu postĊpowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1170 z 2000 r.
z póĨn. zm.) inwestor obowiązany jest do wypełnienia czynnoĞci wymienionych w ust. 1, pkt 1-2:
1) zawiadomienie DWKZ o terminie rozpoczĊcia i zakoĔczenia wskazanych w pozwoleniu badaĔ archeologicznych
w terminie 7 dni roboczych.
2) zawiadomienia DWKZ o odstąpieniu od prowadzenia prac inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powziĊcia
informacji o odstąpieniu.
Pozostałe warunki Pozwolenia obowiązują firmĊ „Eksplorer Sp. z o.o. – Pani Agnieszka Piwko-Czajkowska.
Wykonawca wyłoniony przez Inwestora obowiązany jest do Ğcisłego współdziałania z wykonawcą badaĔ wykopaliskowych
pod groĨbą kar ustawowych.
1.10.16 Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoĞci realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieĔ i obowiązków. Wydawane
przez nich polecenia mają moc poleceĔ Zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowaü zamawiającemu na placu budowy i utrzymywaü do koĔca robót biuro Zarządzającego
realizacją umowy.
2

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1
Wymagania ogólne
Wszystkie uĪyte do wykonania robót materiały powinny byü zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i opracowanym przez WykonawcĊ programem zapewnienia
jakoĞci, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Elementy, z których mają byü wykonane: wodociąg, kanały grawitacyjne i rurociągi tłoczne Ğcieków oraz ich uzbrojenie
a takĪe pompownie Ğcieków, powinny charakteryzowaü siĊ odpowiednią wytrzymałoĞcią mechaniczną na obciąĪenia,
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odpornoĞcią chemiczną, termiczną i biologiczną na wpływ Ğcieków i Ğrodowiska gruntowego oraz odpowiednią trwałoĞcią.
Wymagania powyĪsze powinny byü udokumentowane decyzją dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydaną przez
jednostkĊ upowaĪnioną przez Ministerstwo Gospodarki i Spraw Socjalnych lub zgodnoĞcią z odpowiednimi normami.
Rury z róĪnych tworzyw termoplastycznych nie wymagają Īadnego zabezpieczenia antykorozyjnego, ani z zewnątrz
ani wewnątrz. Przewodów wykonanych z tworzyw nie naleĪy malowaü ani powlekaü agresywnymi farbami
lub rozpuszczalnikami, ani teĪ zasypywaü gruntem zawierającym wĊglowodory aromatyczne, farby czy teĪ rozpuszczalniki
agresywne w stosunku do tworzyw. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i Īeliwnych
wystĊpujących w systemie przesyłu Ğcieków i stykających siĊ z elementami z tworzyw, naleĪy zadbaü o to, aby powłoki te nie
stykały siĊ z tymi elementami (destrukcyjne oddziaływanie mas bitumicznych, zawierających smoły, na tworzywo).
2.2
ħródła uzyskiwania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeĔ
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą byü zgodne
z wymaganiami okreĞlonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uĪyciem kaĪdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoĪy szczegółową informacjĊ
o Ĩródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badaĔ laboratoryjnych i próbek
do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeĔ.
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejĞ partii materiałów z danego Ĩródła nie bĊdzie znaczyü,
Īe wszystkie materiały pochodzące z tego Ĩródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego Ĩródła dla kaĪdej dostawy, Īeby udowodniü, Īe nadal
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Inspektor Nadzoru moĪe dopuĞciü do uĪycia materiałów posiadających atest, stwierdzający ich zgodnoĞü ze Specyfikacją
Techniczną, przed wykonaniem badaĔ jakoĞci. Materiały oparte o atesty mogą byü badane w dowolnym czasie. JeĪeli zostanie
stwierdzona niezgodnoĞü ich właĞciwoĞci z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, to takie materiały zostaną odrzucone.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego Ĩródła, włączając te, które
zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczĊciem wykorzystywania tego Ĩródła Wykonawca ma obowiązek
dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową
eksploatacjĊ, przed rozpoczĊciem eksploatacji Ĩródła. Eksploatacja Ĩródeł materiałów bĊdzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
Wykonawca bĊdzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich iloĞü
i jakoĞü odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych Ĩródeł wymaga akceptacji Zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych materiałów z jakiegokolwiek
Ĩródła oraz poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
2.3

Pozyskiwanie wyrobów budowlanych

2.3.1 Kontrola materiałów i urządzeĔ
Zarządzający realizacją umowy moĪe okresowo kontrolowaü dostarczane na budowĊ materiały i urządzenia, Īeby sprawdziü
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upowaĪniony do pobierania i badania próbek materiału Īeby sprawdziü jego własnoĞci.
Wyniki tych prób stanowiü mogą podstawĊ do aprobaty jakoĞci danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest
równieĪ upowaĪniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeĔ.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeĔ przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca
ma obowiązek spełniaü nastĊpujące warunki:
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy bĊdzie zapewnione niezbĊdne wsparcie i pomoc przez
WykonawcĊ i producenta materiałów lub urządzeĔ;
b) Zarządzający realizacją umowy bĊdzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostĊp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane
materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
2.3.2 Atesty materiałów i urządzeĔ
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, kaĪda partia
dostarczona na budowĊ musi posiadaü atest okreĞlający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez WykonawcĊ
badaĔ jakoĞci materiałów, Zarządzający realizacją umowy moĪe dopuĞciü do uĪycia materiały posiadające atest producenta
stwierdzający pełną zgodnoĞü tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadaü atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badaĔ. Kopie wyników tych badaĔ muszą byü dostarczone przez WykonawcĊ Zarządzającemu realizacją umowy.
Produkty przemysłowe muszą byü zgodne z normami, muszą posiadaü deklaracjĊ zgodnoĞci oraz certyfikat CE (dla produkcji
seryjnej).
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waĪną legalizacjĊ, mogą byü badane przez Zarządzającego realizacją umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnoĞü właĞciwoĞci przewidzianych do uĪycia materiałów
i urządzeĔ z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjĊte do wbudowania.
2.4
Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
muszą byü niezwłocznie usuniĊte przez WykonawcĊ z placu budowy. JeĞli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy
wykorzystaü te materiały do innych robót niĪ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartoĞü tych materiałów moĪe byü
odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. KaĪdy rodzaj robót wykonywanych z uĪyciem materiałów,
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, bĊdzie wykonany na własne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawaü sobie sprawĊ, Īe te roboty mogą byü odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.
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2.5
Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych
Wykonawca jest zobowiązany zapewniü, Īeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaü ich jakoĞü i własnoĞci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montaĪu. Muszą one w kaĪdej chwili byü dostĊpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego
realizacją umowy, aĪ do chwili kiedy zostaną uĪyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeĔ bĊdą zlokalizowane w obrĊbie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
WykonawcĊ. Zapewni on, Īe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia bĊdą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
Materiały powinny byü składowane oddzielnie, wg asortymentu, frakcji i Ĩródeł dostaw, z zachowaniem wymogów
bezpieczeĔstwa oraz moĪliwoĞci pobrania reprezentatywnych próbek.
Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, materiałów chemicznych i paliw.
Materiały, których jakoĞü nie została zaakceptowana lub co do których zachodzi wątpliwoĞü w odniesieniu do ich jakoĞci,
powinny byü składowane oddzielnie lub, jeĪeli Inspektor Nadzoru zadecyduje o tym, usuniĊte z terenu budowy. Dostawy takich
materiałów naleĪy przerwaü.
2.6
Stosowanie materiałów zamiennych
JeĞli Wykonawca zamierza uĪyü w jakimĞ szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niĪ
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uĪyciem lub wczeĞniej, jeĞli wymagane jest badanie
materiału lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału
lub urządzenia nie moĪe byü zmieniany w terminie póĨniejszym bez akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.
3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoĞü
wykonywanych robót i Ğrodowisko. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien
odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakoĞci i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajnoĞü
sprzĊtu powinna gwarantowaü prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania robót musi byü utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoĞci do pracy oraz byü zgodny z wymaganiami ochrony Ğrodowiska i przepisami dotyczącymi jego uĪytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania.
JeĪeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moĪliwoĞü wariantowego uĪycia sprzĊtu
przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzĊt do akceptacji przez Zarządzającego realizacją umowy.
Nie moĪe byü póĨniej zmieniany bez jego zgody.
SprzĊt, maszyny, urządzenia i narzĊdzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca przystĊpujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania
z nastĊpującego sprzĊtu:
−
−
−
−
−
−
−
−
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Īurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsiĊbiernych lub podsiĊbiernych,
spycharek kołowych lub gąsienicowych,
urządzeĔ lub maszyn do zagĊszczania gruntu,
wciągarek mechanicznych,
beczkowozów,
zgrzewarek do rur PP i PE - doczołowych i elektrooporowych,
samochodów ciĊĪarowych.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ĝRODKÓW TRANSPORTU

Liczba i rodzaje Ğrodków transportu bĊdą okreĞlone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniaü prowadzenie robót
zgodnie z zasadami okreĞlonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniaü wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąĪeĔ na osie i innych parametrów technicznych. ĝrodki transportu nie odpowiadające
warunkom umowy, bĊdą przez Inspektora nadzoru usuniĊte z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót,
związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów tłocznych i pompowni Ğcieków.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakoĞü zastosowanych materiałów
i wykonanych robót, za ich zgodnoĞü z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem
organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialnoĞü za jakoĞü wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących
w skład zadania budowlanego. OdpowiedzialnoĞü ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich
elementów robót oraz wyznaczenia wysokoĞci (głĊbokoĞci) zgodnie z wymiarami i rzĊdnymi okreĞlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piĞmie przez Inspektora Nadzoru. NastĊpstwa jakiegokolwiek błĊdu spowodowanego przez
WykonawcĊ w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez WykonawcĊ na jego koszt, jeĞli wymagaü tego bĊdzie
Inspektor Nadzoru.
Polecenia Inspektora Nadzoru bĊdą wykonywane przez WykonawcĊ po ich otrzymaniu, nie póĨniej niĪ w czasie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groĨbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6

KONTROLA, BADANIA i ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1
Zasady kontroli jakoĞci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ robót i jakoĞci materiałów prowadzoną zgodnie z programem,
zapewnienia jakoĞci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzĊt, zaopatrzenie
i wszelkie urządzenia niezbĊdne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakoĞci wykonania robót.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoĞci Zarządzający realizacją umowy moĪe zaĪądaü od Wykonawcy
przeprowadzenia badaĔ w celu zademonstrowania, Īe poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca jest zobowiązany prowadziü pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią zapewniającą
stwierdzenie, Īe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badaĔ i ich czĊstotliwoĞci są okreĞlone w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraĨnych przepisów Zarządzający realizacją
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniü wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy Ğwiadectwa stwierdzające, Īe wszystkie stosowane urządzenia
i sprzĊt badawczy posiadają waĪną legalizacjĊ, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
okreĞlających procedury badaĔ.
6.2
Pobieranie próbek
Próbki do badaĔ bĊdą z zasady pobierane losowo. Zaleca siĊ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, Īe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byü z jednakowym prawdopodobieĔstwem wytypowane
do badaĔ.
Zarządzający realizacją umowy musi mieü zapewnioną moĪliwoĞü udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzaü dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwoĞci co do jakoĞci,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez WykonawcĊ usuniĊte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone
przez WykonawcĊ do badaĔ wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy bĊdą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badaĔ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm w przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosowaü moĪna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piĞmie ich wyniki, do akceptacji
Zarządzającego realizacją umowy.
Zarządzający realizacją umowy bĊdzie miał nieograniczony dostĊp do pomieszczeĔ laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
BĊdzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągniĊciach dotyczących urządzeĔ
laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
JeĪeli niedociągniĊcia te bĊdą na tyle powaĪne, Īe mogą wpłynąü ujemnie na wyniki badaĔ, Zarządzający realizacją umowy
natychmiast wstrzyma uĪycie do robót badanych materiałów i dopuĞci je dopiero wtedy, gdy niedociągniĊcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usuniĊte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoĞü tych materiałów.
Wykonawca bĊdzie przekazywaü Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badaĔ jak najszybciej,
nie póĨniej jednak niĪ w terminie okreĞlonym w programie zapewnienia jakoĞci. Kopie wyników badaĔ bĊdą mu przekazywane
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieĪ przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badaĔ materiałów ponosi Wykonawca.
Dla celów kontroli jakoĞci i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u Ĩródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona
mu bĊdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez WykonawcĊ, bĊdzie
oceniaü zgodnoĞü wykonanych robót i uĪytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych,
na podstawie dostarczonych przez WykonawcĊ wyników badaĔ.
Zarządzający realizacją umowy moĪe pobieraü próbki i prowadziü badania niezaleĪnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeĪeli
wyniki tych badaĔ wykaĪą, Īe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleĪnemu
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaĔ, albo oprze siĊ wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodnoĞci materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaĔ i pobierania próbek zostaną poniesione przez WykonawcĊ.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBÓT

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbĊdne tylko dla umów obmiarowvch i do nich siĊ odnoszą wszystkie ustalenia tego
punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza siĊ jedynie do szacunkowego okreĞlenia zaawansowania robót dla potrzeb
wystawienia przejĞciowej faktury.
7.1
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie okreĞlaü faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzieĔ jego przeprowadzenia. Roboty
moĪna uznaü za wykonane pod warunkiem, Īe wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich iloĞü podaje siĊ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót
wchodzącym w skład umowy.
Obmiar robót obejmuje roboty bĊdące przedmiotem Umowy oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane. Prace pomiarowe
do obmiaru powinny byü wykonywane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.
Obmiar robót zanikających przeprowadza siĊ w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza
siĊ przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objĊtoĞci powinny byü uzupełnione szkicami
zamieszczonymi w ksiĊdze obmiaru lub dołączonymi do niej w formie załącznika.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaü obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiĊgi obmiaru
i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloĞciach podanych
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
wykonania wszystkich robót. BłĊdne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zarządzającego realizacją umowy.
7.2
Zasady okreĞlania iloĞci robót i wyrobów budowlanych
DługoĞci i odległoĞci pomiĊdzy okreĞlonymi punktami skrajnymi bĊdą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuĪ linii osiowej.
JeĪeli szczegółowe specyfikacje techniczne właĞciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objĊtoĞci bĊdą wyliczane
w m3, jako długoĞü pomnoĪona przez Ğredni przekrój. IloĞci, które mają byü mierzone wagowo, bĊdą wyraĪone w tonach lub
kilogramach.
Jednostką obmiarową w sieciach i układach kanalizacyjnych jest 1 metr rury, dla kaĪdego typu i Ğrednicy.
7.3
Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez WykonawcĊ,
muszą byü zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. JeĪeli urządzenia te lub sprzĊt wymagają badaĔ atestujących,
to Wykonawca musi posiadaü waĪne Ğwiadectwa legalizacji. Muszą one byü utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.4
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót bĊdzie przeprowadzany z czĊstotliwoĞcią i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiĊcznych płatnoĞci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreĞlonym w umowie lub uzgodnionym przez WykonawcĊ
i Zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary bĊdą takĪe przeprowadzone przed czĊĞciowym i koĔcowym odbiorem robót, a takĪe w przypadku wystąpienia
dłuĪszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza siĊ bezpoĞrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.
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ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1
Rodzaje odbiorów robót
W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich STWiOR, roboty podlegają nastĊpującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi czĊĞciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie iloĞci i jakoĞci wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bĊdzie dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bĊdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
JakoĞü i iloĞü robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników prób i badaĔ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w zakresie zgodnoĞci z dokumentacją
projektową, STWiOR, uprzednimi uzgodnieniami oraz wymogami okreĞlonymi w normach i Warunkach Technicznych.
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8.3
Odbiór czĊĞciowy
Odbiór czĊĞciowy polega na ocenie iloĞci i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót. Odbioru czĊĞciowego robót dokonuje siĊ
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. DługoĞü odcinków podlegających odbiorom czĊĞciowym, nie powinna byü
mniejsza niĪ 30 m. Wyniki przeprowadzonych badaĔ powinny byü ujĊte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.
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 iloĞci, jakoĞci i wartoĞci.
Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru ostatecznego bĊdzie stwierdzona przez WykonawcĊ wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piĞmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoĔczenia robót i przyjĊcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoĞci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakoĞciowej na podstawie przedłoĪonych dokumentów, wyników
badaĔ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych 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, lub robotach wykoĔczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnoĞci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzglĊdnieniem tolerancji i nie ma wiĊkszego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeĔstwo ruchu, komisja dokona potrąceĔ, oceniając pomniejszoną wartoĞü wykonywanych robót
w stosunku do wymagaĔ przyjĊtych w dokumentach umowy.
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 przygotowaü nastĊpujące dokumenty:
1)
dokumentacjĊ projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeĞli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
2)
protokoły wszystkich odbiorów czĊĞciowych,
3)
protokoły przeprowadzonych badaĔ szczelnoĞci przewodów,
4)
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
5)
recepty i ustalenia technologiczne,
6)
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
7)
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych, zgodne z STWiOR i ew. PZJ,
8)
atesty i deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR i ew. PZJ,
9)
protokoły sprawdzenia prawidłowoĞci wykonania dna wykopów i ułoĪenia rurociągów,
10) dziennik zgrzewania (dotyczy rurociągów z PE),
11) dziennik robót izolacyjnych,
12) protokoły przeprowadzenia prób szczelnoĞci rurociągów,
13) zaĞwiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów uĪytych do prób,
14) protokoły z oczyszczenia rurociągów oraz płukania przewodów,
15) protokoły z zasypki rurociągów,
16) protokoły odbioru robót przez właĞcicieli rurociągów,
17) protokoły z montaĪu i rozruchu podpisany przez autoryzowany serwis producenta pomp,
18) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoĪenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oĞwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właĞcicielom urządzeĔ,
19) geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
20) kopiĊ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
21) oĞwiadczenie kierownika budowy o zgodnoĞci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowĊ oraz przepisami,
22) oĞwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleĪytego stanu i porządku terenu budowy, a takĪe w razie
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomoĞci, budynku lub lokalu,
23) rozliczenie finansowe zadania.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglĊdem przygotowania dokumentacyjnego nie bĊdą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie
zarządzone przez komisjĊ roboty poprawkowe lub uzupełniające bĊdą 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 usuniĊciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiór pogwarancyjny bĊdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglĊdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9

SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOĝCI
Zasady odbiorów robót i płatnoĞci za ich wykonanie okreĞla umowa.
a) Przewiduje siĊ, Īe umowa zostanie zawarta na kwotĊ ryczałtową. PłatnoĞci bĊdą siĊ odbywaü fakturami czĊĞciowymi
zgodnie z harmonogramem robót i finansowania. Podstawą wystawienia faktury przez WykonawcĊ bĊdzie protokół
potwierdzający wykonanie w całoĞci etapu robót okreĞlonego w harmonogramie podpisany przez przedstawicieli stron
okreĞlonych w umowie.
b) Odbiór koĔcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakoĔczeniu robót, uporządkowaniu terenu, dokonaniu
wstĊpnego rozruchu i przedłoĪeniu Inwestorowi dokumentacji powykonawczej.
c) W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi:
Projekt powykonawczy z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zaakceptowane
przez nadzór autorski,
Dokumenty z kontroli przeprowadzonych zgodnie z wymogami poszczególnych STWiOR,
Deklaracje zgodnoĞci z PN lub AT na zastosowane materiały, oraz certyfikaty na znak bezpieczeĔstwa,
Protokóły z montaĪu i rozruchu podpisane przez autoryzowany serwis producenta pomp,
Inne dokumenty wymienione w umowie z Wykonawcą.

10

NORMY i AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI NINIEJSZEJ UMOWY

10.1 Normy i normatywy
Wszystkie roboty naleĪy wykonywaü zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwaĪniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 kaĪdej
szczegółowej specyfikacji technicznej.
1. PN-EN 1074 -2:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzĊĞü 2: Armatura
zaporowa.
2. PN-EN 558-1
Armatura przemysłowa. DługoĞci zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej
do rurociągów kołnierzowych. Armatura z znaczeniem PN.
3. PN-EN 1092-2:1999
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzĊtu
z oznaczeniem PN. CzĊĞü 2 Kołnierze Īeliwne.
4. PN-B-10736:1999
Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.
5. PN-EN 1917:2004
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem
stalowym i Īelbetowe.
6. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
7. PN-B-10729:1999
Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne.
8. PN-EN 124:2000
ZwieĔczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego
i kołowego, Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoĞcią.
9. PN-EN 1074 -1:2002
Armatura wodociągowa, Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające, CzĊĞü 1:
Wymagania ogólne.
10. PN-EN 1074 -2:2002
Armatura wodociągowa, Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające, CzĊĞü 2: Armatura
zaporowa.
11. PN-EN 1074 -3:2002
Armatura wodociągowa, Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające, CzĊĞü 3: Armatura
zwrotna.
12. PN-EN 476
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
13. PN-74/B-03020
GłĊbokoĞü przemarzania gruntów.
14. PN-EN 752-2:2000
ZewnĊtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
15. PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
16. PN-B-10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. (marzec 1999).
17. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
18. PN-87/H-74051/00
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
19. PN-EN 1401:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciĞnieniowe systemy
przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
20. PN-98/C-89219-1
Podziemne bezciĞnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiĊkczonego
polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania ogólne.
21. PN-98/C-89219-2
Podziemne bezciĞnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiĊkczonego
polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczące rur.
22. PN-EN 805
Zaopatrzenie w wodĊ. Wymagania dotyczące systemów zewnĊtrznych i ich czĊĞci
składowych.
23. PN-EN 805
Załącznik A.27 – Procedura prób szczelnoĞci przewodów rurowych ciĞnieniowych
z tworzyw sztucznych.
24. PN-EN 13244
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciĞnieniowych rurociągów
do wody uĪytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanie pod ziemią i nad
ziemią. Polietylen (PE).

Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót. I. Wymagania ogólne.
24

ͣƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũŝĚĞƐǌĐǌŽǁĞũǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝDŝħŬŝŶŝĂƵů͘<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ
ʹWůĂĐƉŽĚǌĂďƵĚŽǁħŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁČ͟
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

PN-H-86020:1971
PN-EN-10088-1:2007
PN-86/B-09700
PN-B-10725: 1997
PN-EN-12201-1:2004

Stal odporna na korozjĊ (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki.
Stale odporne na korozjĊ. CzĊĞü 1. Gatunki stali odpornych na korozjĊ.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
Wodociągi. Przewody zewnĊtrzne. Wymagania i badania.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE)
CzĊĞü 1. Wymagania ogólne.
PN-EN 1074 -4:2002
Armatura wodociągowa, Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające, CzĊĞü 4: Zawory
napowietrzająco-odpowietrzające.
PN-EN 206-1
Beton CzĊĞü 1 Wymagania właĞciwoĞci produkcja i zgodnoĞü.
PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozjĊ Gatunki.
PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowaĔ ciĞnieniowych, Warunki techniczne dostawy,
CzĊĞü 5: Rury ze stali odpornych na korozjĊ.
PN-88/B-04481
Grunty budowlane, Badania próbek gruntu.
PN-B-04452:2002
Geotechnika Badania polowe.
PN–86/B-02480
Grunty budowlane, OkreĞlenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienia bezpoĞrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znaü wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze paĔstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i bĊdzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
NajwaĪniejsze z nich to:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z póĨniejszymi zmianami).
2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uĪytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).
4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĊ i zbiorowym odprowadzeniu Ğcieków. (Dz. U.
z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z póĨniejszymi zmianami).
5) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z póĨn. zm.).
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony ĝrodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póĨn. zm.).
7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880).
8) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiĊwziĊü mogących znacząco
oddziaływaü na Ğrodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z póĨn. zm.).
9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne (Dz. U. z 1989 r. Nr 30 poz. 163 z póĨn. zm.).
10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463).
11) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).
12) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badaĔ konserwatorskich, badaĔ architektonicznych
i innych działaĔ przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badaĔ archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., nr 165,
poz. 987).
10.3 Inne wytyczne i zalecenia
Wykonawca bĊdzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. BĊdzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich
wymagaĔ prawnych w odniesieniu do uĪywanych opatentowanych urządzeĔ lub metod. BĊdzie informował Zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych Ğwiadectw.
1) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.
3) Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpieĔ
2003 r.
4) Rozporządzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.
10.4 Wymagania BHP
Wszelkie prace związane z budową, modernizacją, wyposaĪaniem obiektu i eksploatacją naleĪy prowadziü zgodnie z:
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych.
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeĔstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 wraz ze zmianami)
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3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeĔstwa
i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437),
4) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeĔstwa
i higieny pracy w oczyszczalniach Ğcieków (Dz. U. z 1993 r. Nr 96 poz. 438),
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy przy
urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 492),
6) Opracowaniem „Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeĔ gospodarki wodno
-Ğciekowej w gospodarce komunalnej”.
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II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
przygotowania terenu pod budowĊ i robotami ziemnymi, w ramach realizacji inwestycji:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą nastĊpujących robót:
− prace przygotowawcze,
− geodezyjne wytyczenie tras rurociągów (kanałów sanitarnych grawitacyjnych i rurociągu tłocznego Ğcieków) oraz
pompowni,
− usuwanie wierzchniej warstwy gleby wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłoĪeniem,
− wykopy otwarte obudowane,
− wykopy otwarte nie obudowane,
− wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami,
− wbudowanie rur osłonowych,
− odwadnianie wykopów,
− umocnienie Ğcian wykopów,
− wykonanie podsypki i obsypki,
− montaĪ i demontaĪ przejazdów tymczasowych oraz pomostów dla pieszych,
− montaĪ i demontaĪ konstrukcji podwieszeĔ istniejącego uzbrojenia,
− zasypka wykopów wraz z zagĊszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
− przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami.
Szczegółowy zakres robót przygotowawczych i robót ziemnych zamieszczono w Przedmiarze Robót.
1.4 Podstawowe okreĞlenia
OkreĞlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Normami
Europejskimi.
• Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koĔcowy punkt trasy
• Wykop liniowy - jest to wykop niezbĊdny do ułoĪenia rurociągów podziemnych, którego długoĞü jest znacznie wiĊksza od
wymiarów przekroju poprzecznego.
• Wykop obiektowy - jest to wykop niezbĊdny do zrealizowania obiektów (np. studnie) na sieci, którego długoĞü jest zbliĪona
do szerokoĞci.
• Umocnienia Ğcian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, grodzic lub innego
materiału, podtrzymująca pionowe Ğciany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsuniĊciem.
• SzerokoĞü wykopu - jest to przeĞwit w Ğwietle nieumocnionych Ğcian wykopu i jest on stały dla całej długoĞci wykopu
liniowego dla danej Ğrednicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.
• GłĊbokoĞü wykopu - jest to róĪnica miĊdzy rzĊdną dna wykopu a rzĊdną terenu istniejącego w danym przekroju
poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuĪ podłuĪnej osi wykopu.
• Niweleta rurociągu - jest to rzĊdna połoĪenia dna rurociągu dotycząca wewnĊtrznej Ğcianki rury lub rzĊdna dna kinety
studzienki,
• Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, studzienek, pompowni który stanowi grunt nasypowy usypany na dnie
wykopu, posiadający odpowiednią granulacjĊ, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzĊdnej i
słuĪący do układania przewodu i obiektów na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podłuĪnej.
• Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek i innych obiektów, który stanowi grunt nasypowy, usypany
powyĪej podsypki, posiadający odpowiednią granulacjĊ, mający za zadanie stabilizacjĊ przewodu i obiektów w osi
poprzecznej.
• Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami posadowienia
i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu.
• Przewiert sterowany – w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i Ğledzenia połoĪenia czoła wiertniczego
za pomocą systemu komputerowego. System metody bezwykopowej polegający na wykonaniu przewiertu pilotaĪowego,
rozwierceniu otworu a nastĊpnie przeciągniĊciu rury.
• Przecisk hydrauliczny niesterowany – metoda polega na wciskaniu w grunt rur ochronnych za pomocą zamocowanych w
ramie przeciskowej siłowników hydraulicznych.
• Przeciski pneumatyczne – metoda bezwykopowa polegająca na wbijaniu rur stalowych przy pomocy pneumatycznego młota
lub kreta. Urządzenie poruszając siĊ do przodu zagĊszcza ziemiĊ wokół siebie zostawiając otwór, w który wciągana jest rura
przewodowa lub rura ochronna. Po zakoĔczeniu procesu wbijania, grunt usuwa siĊ z rury za pomocą sprĊĪonego powietrza.
• Komora startowa (robocza) – miejsce rozpoczĊcia przewiertu. SłuĪy do zainstalowania stacji pchającej oraz odbioru urobku
z przewiertu.
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Komora odbiorcza – miejsce zakoĔczenia przewiertu. SłuĪy do wyciągniĊcia elementów wykonujących odwiert (głowica,
pierĞcieĔ smarujący, rury).
Stacja pchająca (nadawcza) – słuĪy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona
i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej.
Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz korygowania osi przewiertu
w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.
SztywnoĞü obwodowa – odpornoĞü rury na ugiĊcie obwodu pod wpływem obciąĪenia zewnĊtrznego, przełoĪonego wzdłuĪ
Ğrednicy przekroju poprzecznego.
Stabilizacja gruntu – zabezpieczenie struktury gruntu przed przemieszczaniem i osiadaniem.
Rura ochronna - rura o Ğrednicy wiĊkszej od rury przewodowej, słuĪącą do przenoszenia obciąĪeĔ zewnĊtrznych i do
zabezpieczenia kanału przy przejĞciu pod przeszkodą terenową.
Odbiór techniczny czĊĞciowy – odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających zakryciu, a mianowicie: podłoĪa
wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, próby szczelnoĞci przewodu i studzienek na eksfiltracjĊ oraz infiltracjĊ
(w gruntach nawodnionych przy nie stosowaniu stałego obniĪenia lub odciĊcia wód gruntowych).
Odbiór techniczny koĔcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakoĔczeniu jego budowy a przed przekazaniem
do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moĪe byü on wczeĞniej oddany do eksploatacji.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonania robót oraz za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, Specyfikacją
Techniczną i poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Wykopy otwarte naleĪy wykonywaü zgodnie z projektem szalowaĔ opracowanym przez WykonawcĊ, w którym powinny byü
ustalone:
− szerokoĞü odpowiednia dla Ğrednic przewodów oraz gabarytów montowanych urządzeĔ czy obiektów,
− kształt wykopu,
− system oszalowania,
− zabezpieczenie od obciąĪeĔ ruchem kołowym.
Wykopy otwarte dla rurociągów naleĪy wykonywaü zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736/1999 oraz PN-EN 1610.
Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów winny byü zgodne z wymaganiami
norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów inĪynierskich.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi byü poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub WykonawcĊ miejsca stałego
składowania ziemi, miejsce to powinno byü zaakceptowane przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
2

MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w Specyfikacji Technicznej.
I. Wymagania Ogólne pkt. 2.
2.2 Wymagania odnoĞnie właĞciwoĞci materiałów
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokoĞciowych są:
− pale drewniane z gwoĨdziem lub prĊtem metalowym,
− słupki betonowe albo rury metalowe o długoĞci około 0,50 metra,
− farba do zaznaczania punktów na jezdni,
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieü ĞrednicĊ
od 0,15 do 0,20 cm i długoĞü od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów naleĪy stosowaü paliki drewniane Ğrednicy
od 0,05 do 0,08 m i długoĞci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe Ğrednicy 5 mm i długoĞci
od 0,04 do 0,05 m. „Ğwiadki" powinny mieü długoĞü około 0,50 m i przekrój prostokątny.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są:
− grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkĊ i obsypkĊ oraz wymianĊ gruntu, umoĪliwiający zagĊszczenie
do wymaganego wskaĨnika, Materiał na podsypkĊ i obsypkĊ powinien spełniaü nastĊpujące wymagania: nie powinny
w nim wystĊpowaü cząstki o wymiarach powyĪej 5 mm, materiał nie moĪe byü zmroĪony, nie moĪe zawieraü ostrych
kamieni lub innego materiału, nie moĪe zawieraü butwiejących czĊĞci organicznych takich jak: kawałki drewna, liĞcie itp.
− pale szalunkowe – wypraski stalowe,
− szalunki skrzyniowe (pełne),
− rozpórki, deski, bale drewniane,
− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie,
− grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na składowisko,
− nasiona traw.
2.3 Składowanie materiałów
Miejsce stałego składowania materiału nie moĪe:
− zmieniaü dotychczasowego charakteru uĪytkowego wskazanego terenu,
− naruszaü przepisów Prawa Budowlanego (np. zagraĪaü istniejącym budowlom),
− naruszaü przepisów Prawa Wodnego (np. zagraĪaü droĪnoĞci istniejących cieków wodnych czy zagraĪaü istniejącym
budowlom na ciekach),
− naruszaü przepisów Ochrony ĝrodowiska,
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− naruszaü prawa prywatnej własnoĞci.
ZiemiĊ z wykopu naleĪy czasowo składowaü w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polską Normą
PN-B-10736 nie wolno składowaü urobku w obrĊbie klina odłamu Ğciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.
Składowanie szalowaĔ lub ich elementów umocnieĔ powinno siĊ odbywaü na wydzielonym miejscu, na terenie budowy
z obostrzeniem podanym wyĪej wg normy PN-B-10736.
3

SPRZĉT
Wymagania ogólne dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoĞciowych naleĪy stosowaü nastĊpujący sprzĊt:
− teodolity lub tachometry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taĞmy stalowe, szpilki,
− inny specjalistyczny sprzĊt geodezyjny.
SprzĊt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokoĞciowych powinien gwarantowaü uzyskanie wymaganej
dokładnoĞci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania naleĪy wykonaü przy uĪyciu sprzĊtu zaakceptowanego przez osobĊ pełniącą nadzór
nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Wykonawca przystĊpując do wykonania robót powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taĞmociągi itp.),
− rĊczny sprzĊt do robót ziemnych.
4

TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące transportu materiałów podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.

4.2 Transport gruntów
Na okres budowy Wykonawca winien opracowaü projekt organizacji ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodniü go
z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzglĊdnieniem wymogów bezpieczeĔstwa.
Wybór Ğrodków transportowych oraz metod transportu powinien byü dostosowany do kategorii gruntu, jego objĊtoĞci,
technologii odspajania oraz odległoĞci transportu. WydajnoĞü Ğrodków transportowych powinna byü dostosowana do wydajnoĞci
sprzĊtu stosowanego do wydobywania gruntu z wykopu.
ĝrodki transportowe, poruszające siĊ po drogach powinny spełniaü odpowiednie wymagania w zakresie parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególnoĞci w odniesieniu do gabarytów i obciąĪenia na oĞ. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyĪej warunków obciąĪają WykonawcĊ.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie Ğrodków transportu i takich, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych robót i dostarczonych materiałów.
ZwiĊkszenie odległoĞci transportu podczas wykonywania robót nie moĪe byü podstawą roszczeĔ Wykonawcy, dotyczących
dodatkowej zapłaty za transport, poniewaĪ ujĊto to w Przedmiarze Robót.
Materiały takie jak paliki drewniane, prĊty stalowe i tym podobne mogą byü przewoĪone dowolnym Ğrodkiem transportu. Do
przewozu szalowaĔ wykopu uĪywaü naleĪy Ğrodków transportu dostosowanych do gabarytów i ciĊĪarów przewoĪonych
materiałów. Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo naleĪy wykorzystywaü samochody
samowyładowcze - wywrotki.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.
5.2 Roboty geodezyjne

5.2.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Prace pomiarowe powinny byü wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego UrzĊdu Geodezji i Kartografii.
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąü od Zamawiającego dane zawierające lokalizacjĊ i współrzĊdne
punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadziü obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbĊdne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny byü wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdziü czy rzĊdne terenu okreĞlone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi
rzĊdnymi terenu. JeĪeli Wykonawca stwierdzi, Īe rzeczywiste rzĊdne terenu istotnie róĪnią siĊ od rzĊdnych okreĞlonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiü o tym osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byü zmieniane przed podjĊciem odpowiedniej decyzji przez osobĊ pełniącą
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róĪnic rzĊdnych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzĊdnych rzeczywistych, powinny byü zaakceptowane przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami
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z ramienia Zamawiającego.
Zaniechanie powiadomienia osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego oznacza, Īe roboty dodatkowe
w takim przypadku obciąĪą WykonawcĊ.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą byü rozpoczĊte przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty poĞrednie osi trasy muszą byü zaopatrzone w oznaczenia okreĞlające
w sposób wyraĨny i jednoznaczny charakterystykĊ i połoĪenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeĔ powinny byü
zaakceptowane przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeĔ w czasie trwania robót. JeĪeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez WykonawcĊ Ğwiadomie 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 naleĪą do obowiązków Wykonawcy.
5.2.2 Wytyczenie tras rurociągów oraz lokalizacji pompowni
Geodezyjne wytyczenie tras rurociągów oraz lokalizacji pompowni naleĪy wykonywaü zgodnie z Rozporządzeniem
MGPiB z dnia 21 lutego 1995 r. - Dz. U. nr 25/1995 poz. 133.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyü i zastabilizowaü w terenie punkty główne sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowniami Ğcieków oraz punkty wysokoĞciowe (repery robocze) dla kaĪdego punktu charakterystycznego i dostarczyü osobie
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokoĞciowych. PrzejĊcie tych punktów
powinno byü dokonane w obecnoĞci osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. W oparciu o materiały
dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadziü obliczenia i pomiary geodezyjne niezbĊdne do szczegółowego
wytyczenia Robót.
Wytyczenie naleĪy wykonaü w oparciu o DokumentacjĊ Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paĔstwowej i innej
osnowy geodezyjnej okreĞlonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez osobĊ pełniącą nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego. Punkty na osi trasy naleĪy oznaczyü za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych
z gwoĨdziami. Kołki osiowe naleĪy wbiü na kaĪdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kaĪdym prostym
odcinku naleĪy utrwaliü co najmniej 3 punkty. Kołki Ğwiadki wbija siĊ po obydwu stronach wykopu, tak aby istniała moĪliwoĞü
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze naleĪy osadziü w Ğcianach budynków
w postaci haków lub bolców.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byü przesuniĊte wiĊcej niĪ 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzĊdne punktów
na osi naleĪy wyznaczyü z dokładnoĞcią do jednego cm w stosunku do rzĊdnych okreĞlonych w dokumentacji projektowej.
Punkty wysokoĞciowe (repery) naleĪy wyznaczyü co około 250 m, a takĪe obok kaĪdego projektowanego obiektu. Punkty
wysokoĞciowe naleĪy umieszczaü poza granicami projektowanej budowli, a rzĊdne ich okreĞliü z dokładnoĞcią do 0,5 cm.
PowyĪsze Roboty powinny byü wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia krawĊdzi wykopów, naleĪy stosowaü dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
naleĪy stosowaü w przypadku wykopów głĊbszych niĪ 1m. OdległoĞü miĊdzy palikami (wiechami) powinna odpowiadaü odstĊpowi
kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.
Repery robocze naleĪy wykonaü dla kaĪdego punktu charakterystycznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni
Ğcieków.
5.2.3 KolejnoĞü wykonywania robót
Wytyczenie głównej osi kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej (sytuacyjne
i wysokoĞciowe),
− Wytyczenie głównej osi przepompowni Ğcieków (sytuacyjne i wysokoĞciowe),
− Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów w wykopie przed zasypaniem,
− Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie przepompowni Ğcieków w wykopie przed zasypaniem,
− Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, pompowni Ğcieków oraz
przyłącza wodociągowego.
5.2.4 Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzanie Robót pomiarowych naleĪy przeprowadziü wg nastĊpujących zasad:
− NaleĪy sprawdziü połoĪenie punktów głównych sieci oraz pompowni,
− NaleĪy sprawdziü wysokoĞci punktów głównych sieci oraz pompowni,
− Wyznaczenie sytuacyjno-wysokoĞciowe - naleĪy sprawdzaü na wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz co
najmniej 5 razy na odcinku 1 km,
− Robocze punkty pomiarowe - naleĪy sprawdziü niwelatorem na całym obszarze budowy,
− Wyznaczenie wykopów - naleĪy sprawdziü taĞmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w piĊciu miejscach na kaĪdym
kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwoĞci.
5.3 Wymagania szczegółowe dla robót i prac geodezyjnych
a)
Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całoĞci zakresu robót (tyczenie) wchodzącego w kontrakt
i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny byü wykonane w jeden miesiąc od rozpoczĊcia robót budowlanych.
b)
Wykonawca zobowiązany jest opracowaü i przedłoĪyü osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego szkice tyczenia całoĞci sieci przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej
w formacie DWG i PDF, która zawieraü bĊdzie równieĪ mapy sytuacyjno-wysokoĞciowej nakładkĊ ewidencyjną dla
przejĞü przez drogi, tory, linie, itp.
c)
Wykonawca zobowiązany jest opracowaü i przedłoĪyü osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego, przed przejĊciem (odbiorem) robót, oklauzulowaną dokumentacjĊ powykonawczą przedstawiającą
wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali
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d)

e)
f)

wykonanych robót. Inwentaryzacja bĊdzie zawieraü dodatkowo zmierzone współrzĊdne punktów kolizji np.
z istniejącym uzbrojeniem terenu, współrzĊdne początków i koĔców rur ochronnych. Inwentaryzacja powykonawcza
musi zostaü sporządzona w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie DWG i PDF. W skład
dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien
dołączyü szkice pomiarowe oraz współrzĊdne pomierzonych punktów sieci zapisane w pliku tekstowym.
Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech egzemplarzach w postaci
papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie DWG, plików DOC lub TXT ze współrzĊdnymi X,Y,Z
zamierzonych elementów. Pliki DWG zawieraü bĊdą trasĊ kanalizacji i innych przebiegów liniowych, opisane
wysokoĞci, współrzĊdne, elementy np. studni.
Wykonawca na własny koszt odtworzyü słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzenia robót
budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnoĞci zainteresowanych stron.
Do zadaĔ Wykonawcy naleĪy właĞciwe oznakowanie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej i armatury na trwałych
elementach zagospodarowania naziemnego terenu.

5.4 Roboty ziemne
Przy wykonywaniu robót ziemnych naleĪy przestrzegaü norm [4, 5, 6, 9, 12, 15].
Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do akceptacji program robót
uwzglĊdniający wszystkie warunki, w jakich roboty bĊdą wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz PN-B-06050/1999.
Do wykonywania wykopów moĪna przystąpiü po wyraĪeniu zgody przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego.
Sukcesywnie w miarĊ postĊpu robót naleĪy wykonaü niezbĊdne zabezpieczenia Ğcian wykopów.
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, naleĪy siĊ kierowaü nastĊpującymi zasadami:
− nie dopuszcza siĊ ruchu kołowego wzdłuĪ pasa robót,
− na czas budowy drogi te naleĪy zamknąü (w zaleĪnoĞci od projektu „Organizacji ruchu na czas budowy”, a dopuszczalny
jest jedynie tylko w razie nagłej i uzasadnionej koniecznoĞci, ruch słuĪb ratowniczych,
− ruch ciĊĪkich maszyn i pojazdów uĪywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odłamu.
5.4.1 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych
Wszystkie roboty na terenach upraw naleĪy wykonaü po zbiorach.
Przed rozpoczĊciem wykopów naleĪy sporządziü dokumentacjĊ inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu. Powinna ona
wyszczególniaü poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagaü przywrócenia do stanu pierwotnego. JeĞli jest
to konieczne, dokumentacja bĊdzie obejmowaü zdjĊcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty,
które mogą okazaü siĊ sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby naleĪy porozumieü siĊ (na
piĞmie) z właĞcicielami i uĪytkownikami terenu, a kopiĊ dostarczyü osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego. DokumentacjĊ naleĪy aktualizowaü w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych
charakterystycznych właĞciwoĞci podziemnych, które zostaną odsłoniĊte w miarĊ postĊpu prac.
WejĞcie w teren powinno byü poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
− ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,
− ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
− ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
− wytyczenie osi wykopu,
− wykonanie przekopów kontrolnych,
− budowĊ dróg dojazdowych,
− zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te są objĊte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizacjĊ Inwestycji. Tyczenie kanalizacji jak i realizacja
dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji.
Przed rozpoczĊciem prac naleĪy wyznaczyü obszar robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie
połoĪenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopu, połoĪenia ich osi geometrycznych i głĊbokoĞci wykopów.
Wykonawca powinien zabezpieczyü przed uszkodzeniem istniejące drzewa, przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz
zapewniü czystoĞü chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni naleĪy wykonywaü min. 2 x na dzieĔ.
Wykonawca powinien przygotowaü i oczyĞciü teren z materiałów (Ğmieci, gruzu, itp.) znajdujących siĊ na trasie wykopu,
wykonaü prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz przygotowaü przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomiü poszczególnych uĪytkowników
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczĊcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecnoĞci powinny
byü wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektów podziemnych. W przypadku stwierdzenia
kolizji mających wpływ na przebieg trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny byü uzgodnione z osobą pełniącą
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego i Projektantem.
W miejscach, gdzie moĪe zachodziü niebezpieczeĔstwo wypadków, budowĊ naleĪy prowizorycznie ogrodziü od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyü Ğwiatłami.
5.4.2 ZdjĊcie humusu
ZiemiĊ urodzajną - humus naleĪy zdjąü na głĊbokoĞü jego zalegania, to jest Ğrednio 10 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest
grubsza niĪ powyĪej załoĪona, naleĪy ją zdjąü na pełną głĊbokoĞü zalegania. ZwiĊkszona iloĞü humusu do zdjĊcia wynikająca z wiĊkszej
gruboĞci zalegania nie moĪe byü podstawą do Īądania przez WykonawcĊ dodatkowej zapłaty.
Warstwa humusu powinna byü zdjĊta z przeznaczeniem do póĨniejszego uĪycia przy odtworzeniu terenu upraw rolnych,
po zakoĔczeniu robót ziemnych i montaĪowych przedmiotu Umowy. Humus naleĪy zdejmowaü mechanicznie z zastosowaniem
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spycharek lub koparek-ładowarek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn jest niewystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, wzglĊdnie moĪe stanowiü zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa robót, naleĪy dodatkowo stosowaü rĊczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Humus, zdjĊty pasem o szerokoĞci najczĊĞciej 3÷4 m, naleĪy składowaü w regularnych pryzmach wzdłuĪ jednej strony wykopu,
w odległoĞci od krawĊdzi wykopu minimum 1,0 m. Miejsca składowania humusu powinny byü przez WykonawcĊ tak dobrane, aby
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i mieszaniem z wykopywanym gruntem przez koparki a takĪe zabezpieczony
przed najeĪdĪaniem przez pojazdy. Nie naleĪy zdejmowaü humusu w czasie intensywnych opadów i bezpoĞrednio po nich, aby
uniknąü zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
5.4.3 Wykopy
Wykopy pod sieü kanalizacyjną objĊtą Kontraktem stanowiü bĊdą wykopy liniowe o Ğcianach pionowych, umocnionych oraz
wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektów inĪynierskich zlokalizowanych na sieci.
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branĪowej nr PN-B-10736/1999.
Realizacja wykopów o Ğcianach pionowych o głĊbokoĞciach przekraczających 1,0 m niezaleĪnie od rodzaju gruntu
i nawodnienia powinna byü powiązana z jednoczesną realizacją szalowaĔ (umocnieĔ) Ğcian wykopu.
Wykopy naleĪy wykonywaü równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite odwodnienie wykopów jest
warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót montaĪowych).
SzerokoĞü wykopu liniowego stanowi odległoĞü w Ğwietle nieumocnionych Ğcian wykopu, niezbĊdną dla:
− ułoĪenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej,
− poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych Ğcian wykopów.
GłĊbokoĞü wykopu liniowego stanowi róĪnica miĊdzy rzĊdną dna wykopu a rzĊdną terenu istniejącego, niezbĊdną dla:
− ułoĪenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzĊdnych,
− pogłĊbienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi.
SzerokoĞü wykopu obiektowego stanowi odległoĞü w Ğwietle nieumocnionych Ğcian wykopu, niezbĊdną dla:
− montaĪu studzienek i zbiorników przepompowni,
− poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych Ğcian wykopów i szerokoĞü tą podano w projekcie oraz przedmiarach.
GłĊbokoĞü wykopu obiektowego stanowi róĪnica miĊdzy rzĊdną dna wykopu a rzĊdną terenu istniejącego, niezbĊdną dla:
− ułoĪenia rurociągów na projektowanych rzĊdnych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej lub przepompowni
Ğcieków,
− pogłĊbienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkoĞü pogłĊbienia, w stosunku do dna przylegającego
wykopu liniowego zaleĪy od rodzaju montowanej studzienki.
Wykop naleĪy prowadziü od najniĪszego punktu. Dno wykopu powinno byü równe i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego rĊcznie naleĪy pozostawiü na poziomie wyĪszym od rzĊdnej
projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala siĊ na poziomie 0,20 m wyĪszym od projektowanego. ZdjĊcie pozostawionej warstwy gruntu powinno byü
wykonane bezpoĞrednio przed ułoĪeniem kanałów.
WyjĞcie (zejĞcie) po drabinie z wykopu powinno byü wykonane, z chwilą osiągniĊcia głĊbokoĞci wiĊkszej niĪ 1 m
od poziomu terenu. OdległoĞü pomiĊdzy zejĞciami nie powinno przekraczaü 20 m.
Miejsce na wjazd i wyjazd dla Ğrodków transportowych, przy wykonywaniu wykopu metodą mechaniczną, powinno byü
przewidziane z kaĪdego stopnia (piĊtra wykopu). Z poszczególnych stopni wykopu powinno byü przewidziane odprowadzenie
wody, w celu uniemoĪliwienia jej spływania na stopnie niĪej połoĪone.
Wykopy w pobliĪu istniejących sieci i kabli prowadziü rĊcznie wg BN-\83/88-3602.
Nie wyklucza siĊ istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urządzeĔ podziemnych.
W czasie robót ziemnych naleĪy zinwentaryzowaü wszystkie rurociągi i kable przecinające trasĊ projektowanej sieci
i na nieĞü na dokumentacjĊ powykonawczą.
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych naleĪy poprzedziü przekopami próbnymi wykonanymi rĊcznie.
W przypadku, gdy wykopywane są róĪne rodzaje materiału, naleĪy składowaü je oddzielnie, a najbardziej właĞciwy
zachowaü do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoĪa jest uzaleĪnione od wzglĊdnego połoĪenia warstw
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą naleĪy oddzieliü od siebie materiał, a po zakoĔczeniu
Robót przywróciü go na właĞciwe miejsce. PodłoĪe noĞne nie moĪe ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno byü w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpoĞrednio
przed układaniem rur. JeĪeli podłoĪe zostanie uszkodzone, rów powinien byü kopany głĊbiej, a miejsce to wypełnione betonem
lub zagĊszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem osoby pełniącej nadzór nad robotami
ramienia Zamawiającego.
JeĪeli Wykonawca uzna dane podłoĪe za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomiü o tym fakcie
osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego i uzyskaü od niej stosowne zalecenia przed kontynuowaniem
Robót.
Wykopy naleĪy prowadziü zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu bĊdzie odbywaü siĊ mechanicznie lub rĊcznie i bĊdzie związane z zastosowaniem urządzeĔ
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byü równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wydobyty grunt powinien byü składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
miĊdzy krawĊdzią wykopu a podstawą (tzw. stopką odkładu) wolnego pasa terenu dla komunikacji, o szerokoĞci co najmniej
1,0 m. Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien byü wiĊkszy niĪ kąt tarcia wewnĊtrznego gruntu (jego
stoku naturalnego). Obudowa wykopu powinna przenieĞü napór spowodowany obciąĪeniem terenu i gruntem składowanym
zasiĊgu klina odłamu Ğciany. W przypadku niemoĪnoĞci zachowania powyĪszych warunków, wydobyty grunt powinien byü
wywieziony na odkład stały lub przesuniĊty tak daleko, aby odległoĞü podstawy nachylonej skarpy odkładu tymczasowego
od górnej krawĊdzi wykopu była równa głĊbokoĞci wykopu H, lecz nie mniejsza niĪ 5 m.
Nadmiar urobku naleĪy złoĪyü w miejsce wybrane przez WykonawcĊ i zaakceptowane przez osobĊ pełniącą nadzór nad
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
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robotami z ramienia Zamawiającego.
Lokalizacja drogi dla Wykonawcy wzdłuĪ wykopu, w zasiĊgu klina odłamu gruntu, powinna byü udokumentowana
obliczeniami statycznymi, uwzglĊdniającymi najniekorzystniejsze oddziaływania naporu gruntu na obudowĊ wykopu,
przy obciąĪonym naziomie.
NaleĪy przewidzieü moĪliwoĞü wystąpienia gruntów skalistych.
5.4.3.1 DokładnoĞü wykonania wykopów
Odchylenie rzĊdnych koryta gruntowego od rzĊdnych projektowanych nie powinny byü wiĊksze niĪ 1 cm.
Spadek dna wykopu powinien byü zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej. Odchylenie spadku
ułoĪonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaü - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiĊkszonym spadku).
Ponadto:
− odchylenie odległoĞci krawĊdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaü wiĊcej niĪ
± 5 cm,
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno byü wiĊksze niĪ 0,1 m,
− odchylenie gruboĞci warstwy podłoĪa nie powinno przekraczaü ± 3 cm,
− odchylenie szerokoĞci warstwy podłoĪa nie powinno przekraczaü ± 5 cm.
5.4.3.2 SzerokoĞü wykopów
Minimalna przestrzeĔ robocza pomiĊdzy rurą a szalunkiem
Dla rurociągów o Ğrednicy do Ø 350 mm minimalna przestrzeĔ robocza pomiĊdzy rurą a Ğcianą szalunku z kaĪdej strony
powinna wynosiü co najmniej 25 cm. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, szerokoĞü obudowy (szalunku)
wykopu naleĪy zwiĊkszyü o 10 cm. ZwiĊkszoną szerokoĞü zaleca siĊ stosowaü tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej
znajduje siĊ ponad 1,0 m od dna wykopu.
Minimalna szerokoĞü obudowy wykopu dla rur w zaleĪnoĞci od głĊbokoĞci wykopu
Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiĊdzy rurą a Ğcianą szalunku minimalna szerokoĞü
pomiĊdzy Ğciankami szalunku powinna wynosiü:
− 0,9 m dla wykopu o głĊbokoĞci do 4,0 m,
− 1,0 m dla wykopu o głĊbokoĞci powyĪej 4,0 m.
Minimalna szerokoĞü obudowy wykopu dla studni
Przy wykonaniu wykopu dla montaĪu studzienek kanalizacyjnych odległoĞü pomiĊdzy ich zewnĊtrzną krawĊdzią a obudową
wykopu z kaĪdej strony powinna wynosiü, co najmniej 0,5 m. Elementy zabezpieczające Ğciany wykopu powinny wystawaü, co
najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu.
5.4.4 Odwodnienie wykopów
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleĪy wykonaü urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające naleĪy kontrolowaü i konserwowaü przez cały czas
trwania robót.
Ze wzglĊdu na wystĊpujące warunki gruntowo-wodne przyjĊto odwadnianie powierzchniowe za pomocą drenaĪów wzdłuĪ
wykopów z odpompowywaniem ze studzienek zbiorczych.
NaleĪy równieĪ ze szczególną starannoĞcią zabezpieczaü wykopy przed napływem wód opadowych poprzez odpowiednie
wyprofilowanie przyległego terenu i poprzez wysuniĊtą górną krawĊdĨ obudowy – 15 cm ponad poziom przyległego terenu.
W przypadku odprowadzania wód opadowych rowami, odległoĞü w planie miĊdzy krawĊdzią dna rowu odwadniającego
a krawĊdzią dna wykopu nie powinna byü mniejsza od obliczonej wg normy [9]. Wprowadzenie wód z rowów do studzienek
zbiorczych w wykopie powinno byü wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych
przed rozmyciem. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniĪej zwierciadła wody gruntowej, obniĪenie poziomu wody
powinno byü wykonane zgodnie z projektem wykonawczym. Podczas prowadzenia robót wykopowych, nad wykopem naleĪy
ustawiü łaty celownicze, umoĪliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrolĊ rzĊdnych dna. Łaty celownicze
naleĪy ustawiü około 1,0 m nad powierzchnią terenu, w odstĊpach około 30 m.
Dyspozycje wykonawcze odwodnienia – wg wytycznych na profilach podłuĪnych obiektów liniowych.
5.4.5 Umocnienia
5.4.5.1 Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopów naleĪy wykonaü zgodnie z projektem wykonawczym. JeĪeli w projekcie nie okreĞlono inaczej,
to przy głĊbokoĞci wykopu do 4 m i niewystĊpowaniu wody gruntowej, usuwisk (osuwisk) oraz nieobciąĪaniu naziomu
w zasiĊgu klina odłamu, dopuszcza siĊ nastĊpujące nachylenia skarp:
− w gruntach bardzo spoistych 2:1,
− w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina), skalistych spĊkanych 1:1,
− w pozostałych gruntach spoistych oraz w zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
− w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawĊdzi wykopu z pasa terenu o szerokoĞci
równej trzykrotnej głĊbokoĞci wykopu oraz zabezpieczeniu podnóĪa pochylonej skarpy na dnie wykopu.
5.4.5.2 Wykopy otwarte nie obudowane o Ğcianach pionowych
Wykopy otwarte o Ğcianach pionowych bez obudowy moĪna wykonywaü tylko w gruntach suchych, gdy nie wystĊpują wody
gruntowe, teren nie jest obciąĪony nasypem przy krawĊdziach wykopu w pasie o szerokoĞci równej co najmniej głĊbokoĞci
wykopu H.
Dopuszczalne głĊbokoĞci wykopów w gruntach okreĞlonych wg normy [4] wynoszą:
− w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
− w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2,0 m,
− w pozostałych gruntach - 1,0 m.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
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5.4.5.3 Wykopy otwarte obudowane
UwzglĊdniając zaprojektowane trasy przebiegu kanałów oraz warunki gruntowo – wodne, przewiduje siĊ, Īe dla potrzeb
realizacji kontraktu wiĊkszoĞü wykopów stanowiü bĊdą wykopy wąskoprzestrzenne o Ğcianach pionowych umocnionych.
Wykopy liniowe naleĪy szalowaü szalunkiem płytowym wypraskami stalowymi KS-3, zakładanymi pionowo lub poziomo.
Rozparcie szalowania naleĪy wykonaü uĪywając rozpór typu SNP 20/I nr 10. Jako podłuĪnice stosowaü naleĪy walcowane belki
stalowe, dwuteowe I 200. Dopuszcza siĊ stosowanie innych umocnieĔ, równowaĪnych powyĪej opisanemu. Wykopy jamiste
naleĪy zabezpieczaü przy pomocy Ğcianek szczelnych, zabijanych (wbijanych) na odpowiednią głĊbokoĞü poniĪej
projektowanego dna wykopu.
Wymagania przy wykonaniu szalowaĔ pionowych Ğcian wykopów zostały opisane w polskiej normie PN-90/M-47850
i PN-68/B-06080. Wykonawca robót powinien przedstawiü osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do
akceptacji, projekt szalowaĔ poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowaĔ przesuwnych,
odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniaü
swobodny dostĊp do dna wykopu gdzie bĊdą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczaü pracĊ ludzi na dnie wykopu.
Górna, szczelna krawĊdĨ umocnieĔ powinna wystawaü min. 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed
napływem wód deszczowych.
Szczegóły rozwiązaĔ dotyczących umocnieĔ pionowych Ğcian wykopów zostaną podane przez WykonawcĊ.
Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno siĊ stosowaü zabezpieczenia
w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do siebie. Grodzie naleĪy zabijaü szczelnie przy pomocy
odpowiedniego sprzĊtu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej czĊstotliwoĞci. Zabezpieczenie grodzicami naleĪy stosowaü
równieĪ przy głĊbokich wykopach (powyĪej 4,0 m) oraz przy komorach przewiertowych.
Przy stosowaniu Ğcianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobliĪu istniejących budowli naleĪy stosowaü urządzenia
rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagroĪenia tych budowli.
Nie moĪna usuwaü umocnieĔ pionowych Ğcian wykopów po zagĊszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie
wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagĊszczonego (obniĪy siĊ stopieĔ zagĊszczenia gruntu). Takie obniĪenie
struktury gruntu zagĊszczonego bĊdzie miało negatywny wpływ na Īądaną niweletĊ kanalizacji jak i drogi w jej całym przekroju
poprzecznym. NaleĪy zatem sukcesywnie usuwaü szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarĊ wykonywania zasypu wykopu wraz
z zagĊszczeniem gruntu.
5.4.6 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem
W miejscach zbliĪeĔ i skrzyĪowaĔ z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą
infrastrukturĊ. KaĪdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonanych pracach zabezpieczających.
Dla kaĪdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich słuĪb uĪytkownika i uzgodni sposób zabezpieczenia.
W miejscach wystĊpowania kabli energetycznych i teletechnicznych przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Kable i linie energetyczne i teletechniczne naleĪy zabezpieczyü
na okres budowy poprzez załoĪenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długoĞci wykopu, dodatkowo dla linii
napowietrznych poprzez zabezpieczenie podpór.
Pozostałe uzbrojenie w miejscach duĪych zbliĪeĔ w pionie naleĪy zabezpieczyü poprzez zakładanie rur ochronnych
dwudzielnych na przewodach istniejących lub rur ochronnych na projektowanym uzbrojeniu. W przypadku natrafienia
na nieoznaczone uzbrojenie podziemne, prace naleĪy przerwaü i zawiadomiü właĞciciela
5.4.7 Wbudowanie rur osłonowych
PrzejĞcia rurociągów w rurach osłonowych moĪna wykonaü bądĨ w otwartym, odeskowanym wykopie (podobnie
jak pozostałe fragmenty trasy rurociągów (kanałów), z tą tylko róĪnicą, Īe rury technologiczne naleĪy ułoĪyü w stalowych rurach
osłonowych), bądĨ metodą przewiertu lub przecisku (zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym)
w miejscach, gdzie nie ma moĪliwoĞci wykonania wykopów otwartych (zastosowanie stalowej rury przeciskowej-osłonowej,
w którą wprowadza siĊ tzw. rurĊ technologiczną, tzn. rurĊ przewodu tłocznego lub kanału grawitacyjnego).
Parametry rur osłonowych powinny byü zgodne z Dokumentacją Projektową.
Wykonanie wykopów pod rury osłonowe powinno byü zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
W przypadku układania rurociągów (kanałów) pod drogą (ulicą) w otwartym wykopie, prace naleĪy podzieliü na dwa etapy,
zajmując w kaĪdym etapie nie wiĊcej niĪ połowĊ jezdni.
W trakcie prac na jezdni naleĪy:
− ustawiü w odpowiedniej odległoĞci (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"), z obu stron miejsca prowadzenia prac,
ostrzegawcze znaki drogowe informujące kierowców pojazdów nadjeĪdĪających z obu kierunków ruchu o prowadzonych
robotach drogowych, zmniejszeniu prĊdkoĞci pojazdów i jednostronnym lub dwustronnym zwĊĪeniu jezdni,
− ustawiü przed i za wykopem pomalowane na biało-czerwono barierki z umieszczonymi na nich lampami, dającymi
w dzieĔ i w nocy pulsujące pomaraĔczowe Ğwiatło ostrzegawcze.
Przy przekopie drogi zdjĊcie ostatniej warstwy gruntu o gruboĞci około 20 cm z dna wykopu powinno byü wykonane
bezpoĞrednio przed ułoĪeniem rur osłonowych. W gruntach suchych piaszczystych, Īwirowo-piaszczystych i piaszczystogliniastych podłoĪem jest grunt rodzimy o naturalnej strukturze. W innych przypadkach rury naleĪy układaü na podsypce
piaskowej o gruboĞci około 10 cm uformowanej w kąt 90°. NaleĪy zastosowaü piasek Ğredni lub gruboziarnisty, pozbawiony
kamieni i ostrych lub zmroĪonych czĊĞci. PodsypkĊ naleĪy zagĊszczaü do wartoĞci 98% zmodyfikowanego współczynnika
Proctora.
5.4.8 Warunki bezpieczeĔstwa
W obrĊbie klina odłamu Ğcian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jeĞli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa.
OdległoĞü krawĊdzi wykopu, mierzona w planie, od przyległej krawĊdzi jezdni, nie powinna byü mniejsza niĪ obliczona wg normy
[9]. W specjalnych warunkach naleĪy stosowaü Ğrodki techniczne zmniejszające rozmiary klina odłamu (zastrzyki, wprowadzanie
Ğcianki w grunt rodzimy), co jest uwzglĊdnione w projekcie wykonawczym i Przedmiarze Robót.
OdległoĞü krawĊdzi dna wykopu od pionowej Ğciany fundamentu budowli posadowionej powyĪej dna wykopu i sąsiadującej
z nim, jeĪeli nie są zastosowane specjalne zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna byü mniejsza niĪ
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
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obliczona wg normy [9]. W przypadku niemoĪnoĞci zachowania minimalnej, obliczonej odległoĞci od fundamentu budowli,
naleĪy zabezpieczyü fundamenty wg zaleceĔ normy [9].
Wykop pod rurociąg (kanał) naleĪy rozpocząü od najniĪszego punktu tj. od wylotu rurociągu (kanału) do odbiornika (komora
rozprĊĪeniowa, pompownia Ğcieków, wczeĞniej wykonany odcinek rurociągu lub kanału) i prowadziü w górĊ w kierunku
przeciwnym do spadku rurociągu (kanału). Zapewnia to moĪliwoĞü grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów
oraz odwodnienie wykopów nawodnionych.
5.5 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntów i zasypów
5.5.1 Roboty przygotowawcze
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny byü powiązane z jednoczesnym układaniem
rurociągów i uzbrojenia.
NaleĪy spełniü wymóg całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów odbywało siĊ w gruncie suchym. Jest
to takĪe związane z wymaganiami odnoĞnie stopnia zagĊszczenia tych warstw, opisanymi poniĪej.
Nie moĪna usuwaü szalunków pionowych Ğcian wykopów po zagĊszczeniu podsypki, obsypki i zasypki, bowiem dojdzie
wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagĊszczonego (obniĪy siĊ stopieĔ zagĊszczenia gruntu). NaleĪy zatem
sukcesywnie usuwaü szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarĊ wykonywania zasypu wykopu wraz z zagĊszczeniem gruntu.
W szczególnych przypadkach dopuszcza siĊ pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, jeĪeli Wykonawca
wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujĊto to w Projekcie Organizacji Robót, zatwierdzonym przez osobĊ pełniącą nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego.
ZagĊszczanie obsypki rurociągów nie moĪe spowodowaü przesuniĊcia rury lub studzienki w poziomie (utrzymanie kierunku
przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).
Zasypanie przewodów przeprowadza siĊ w trzech etapach:
− etap I
- wykonanie warstwy ochronnej przewodu, z wyłączeniem odcinków na złączach,
− etap II
- wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeĔ, po próbie szczelnoĞci złączy rur,
− etap III
- zasypka wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zagĊszczaniem i ewentualną rozbiórką
szalunków (umocnieĔ) Ğcian wykopów.
Zasypka przewodu powinna byü wykonana do powierzchni terenu lub do poziomu wymaganej rzĊdnej, przy zachowaniu
zagĊszczenia gruntu wg projektu wykonawczego. W przypadku nieokreĞlenia wskaĨnika zagĊszczenia, powinien on wynosiü
co najmniej 1. NaleĪy zwróciü uwagĊ na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem siĊ podczas obsypywania, zagĊszczania
i przejeĪdĪania sprzĊtu ciĊĪkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów, przyczep, itp. bezpoĞrednio na rurĊ.
5.5.2 Podsypka
Rodzaj podłoĪa zaleĪy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosuje siĊ podłoĪa naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt
sypki i podłoĪa wzmocnione, takie jak: piaskowe, Īwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe lub mieszane, zgodnie
z projektem wykonawczym. Przewody naleĪy układaü w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoĪu. Przed przystąpieniem do
wykonania podłoĪa naleĪy dokonaü odbioru technicznego wykopu. PodłoĪe naturalne lub podsypka podłoĪa wzmocnionego powinny
umoĪliwiaü wyprofilowanie kształtu spodu przewodu.
PodłoĪe naturalne stosuje siĊ w gruntach suchych (normalnej wilgotnoĞci), takich jak: piaszczyste, Īwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste, z zastrzeĪeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
PodłoĪe wzmocnione naleĪy wykonaü jako:
− podłoĪe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowiü miał podłoĪe naturalne lub przy nienawodnionych
skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych;
− podłoĪe Īwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
9 przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ĞciĞliwych (muły, torf, itp.) o małej gruboĞci, po ich usuniĊciu,
9 przy gruntach wodonoĞnych (nawodnionych), w trakcie robót odwadniających,
9 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowiü miał podłoĪe naturalne dla przewodów,
9 w razie koniecznoĞci obetonowania rur (szczególnie przy przejĞciach pod torami kolejowymi, drogami,
fundamentami obiektów budowlanych, itp.)
− mieszane – złoĪone z podłoĪy wyĪej wymienionych – przy nawodnionych gruntach słabych, mało ĞciĞliwych
i nasypowych.
Odchyłki gruboĞci podłoĪa wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą przekraczaü 10 mm
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoĪa wzmocnionego od osi przewodu nie moĪe przekraczaü 10 cm.
RóĪnica rzĊdnych wykonanego podłoĪa od rzĊdnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moĪe w Īadnym
punkcie przekroczyü wartoĞci ±1,0 cm. WystĊpujące róĪnice nie mogą na Īadnym odcinku przewodu spowodowaü spadku
przeciwnego ani teĪ jego zmniejszenia do zera.
Dopuszczalne zmniejszenie gruboĞci podłoĪa od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno byü wiĊksze niĪ
10%.
Podsypka powinna mieü gruboĞü co najmniej 15 cm i umoĪliwiaü stabilne ułoĪenie kanału bądĨ rurociągu.
Podsypka powinna spełniaü nastĊpujące wymagania:
− nie powinna zawieraü cząstek wiĊkszych niĪ 0,002 m,
− nie powinna byü zmroĪona,
− nie powinna zawieraü przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału.
SzerokoĞü podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokoĞci dna wykopu nieumocnionego tj. po wyjĊciu umocnieĔ
pionowych Ğcian wykopów i wynosi ona tle ile podano dla wykopów liniowych i obiektowych. StopieĔ zagĊszczenia podsypki
dla przewodu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej naleĪy załoĪyü jak pod nawierzchniami drogowymi. Zakłada siĊ zatem, Īe
stopieĔ zagĊszczenia podsypki bĊdzie równy 95% zmodyfikowanej wartoĞci Proctora.
WilgotnoĞü optymalną zagĊszczonego gruntu naleĪy wyznaczyü wg jednej z metod podanych w Polskiej Normie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
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nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
NaleĪy zwróciü uwagĊ na to, aby ani podsypka ani teĪ grunt pod przewodem nie zostały naruszone (rozmyte, spulchnione,
zmarzniĊte itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie naleĪy usunąü naruszony grunt na całej powierzchni dna
i zastąpiü go nową podsypką.
PodłoĪe powinno byü tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno byü wyrównane do poziomu 0,02 m poniĪej rzĊdnej projektowanej przy rĊcznym wykonaniu wykopu
lub do poziomu 0,05 m poniĪej rzĊdnej projektowanej przy mechanicznym wykonaniu wykopu. W momencie układania
przewodu wyrównuje siĊ te róĪnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przegłĊbienie (przekopanie) wykopu, tj. wybranie grubszej
warstwy gruntu poniĪej projektowanego poziomu ułoĪenia przewodu, naleĪy uzupełniü tĊ warstwĊ piaskiem odpowiednio
zagĊszczonym. Nowo wykonaną podsypkĊ naleĪy odpowiednio zagĊĞciü. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku.
Dno wykopu pod rurociąg musi byü wzmocnione, jeĪeli badania gruntów i dane o obciąĪeniach rur wykazują, Īe noĞnoĞü
podłoĪa jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest połoĪona rura nie jest uwaĪana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu moĪe byü zrealizowane przez wykonanie ławy piaskowej z piasku grubo-, Ğredniolub drobnoziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkoĞci ziaren do 20 mm, zagĊszczona do Is = 0,85, o wysokoĞci
0,20 m (po zagĊszczeniu) w macie z geowłókniny mechanicznie wzmocnionej z włókien ciągłych o masie 250 g/m2.
5.5.3 Obsypka
Obsypka musi byü wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoĔczonego posadowienia rur i studzienek. Musi ona
zagwarantowaü rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. NaleĪy unikaü pustych przestrzeni. UĪyty materiał i sposób
zasypania przewodu nie powinien spowodowaü przemieszczenia lub uszkodzenia ułoĪonego przewodu i obiektów na przewodzie
oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej, antykorozyjnej i cieplnej. Zalecane jest stosowanie sprzĊtu zagĊszczającego z obu
stron rury jednoczeĞnie. Pierwsza warstwa zagĊszczanej obsypki, aĪ do osi rury powinna byü zagĊszczona ostroĪnie, aby uniknąü
uniesienia siĊ rury.
ObsypkĊ naleĪy wykonaü gruntem nieskalistym, bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub Ğrednioziarnistym, wg
normy [4].
GruboĞü obsypki po zagĊszczeniu powinna wynosiü 50 cm nad wierzch rury. SzerokoĞü obsypki dla wszystkich sieci jest równa
szerokoĞci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjĊciu umocnieĔ pionowych Ğcian wykopów.
StopieĔ zagĊszczenia obsypki dla wszystkich sieci naleĪy załoĪyü jak pod nawierzchniami drogowymi, równy 97-100%
zmodyfikowanej wartoĞci Proctora.
WilgotnoĞü optymalną zagĊszczonego gruntu naleĪy wyznaczyü wg jednej z metod podanych w Polskiej Normie
nr PN-88/B-04481 pkt 8.
Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta przykładowych rur podano w poniĪszej tabeli:
SprzĊt

IloĞü cykli

Maksymalna gruboĞü warstwy
po ubiciu [m]
ĩwir, piasek

Iły

3

0,15

0,10

a) 50-100kg

4

0,15

-

b) 100-200kg

4

0,20

-

Ubijak wibracyjny

3

0,30

0,25

ZagĊszczenie rĊczne
Wibrator płaszczowy

5.5.4 Zasypka przewodu
Zasypka w terenach pod drogami powinna mieü gruboĞü od rzĊdnej góry obsypki do rzĊdnej odpowiadającej róĪnicy
projektowanej rzĊdnej drogi minus gruboĞü wszystkich warstw drogowych wg opracowania drogowego, w terenach zielonych od rzĊdnej góry obsypki do rzĊdnej projektowanego terenu zieleĔca.
SzerokoĞü zasypki dla wszystkich sieci jest równa szerokoĞci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjĊciu umocnieĔ
pionowych Ğcian wykopów.
StopieĔ zagĊszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z wytycznymi Producenta rur,
stopieĔ zagĊszczenia równy 97 - 100% zmodyfikowanej wartoĞci Proctora.
WilgotnoĞü optymalną dla zagĊszczonego gruntu naleĪy wyznaczyü wg jednej z metod podanych w Polskiej Normie
nr PN-88/B-04481 pkt 8.
Metody ubijania gruntu opisane są w instrukcji montaĪowej układania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny byü realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami gruboĞci około 10 cm bardzo starannie
zagĊszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej.
WskaĨnik zagĊszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosiü Is=97 %, na pozostałych
odcinkach - Is=85 %. WskaĨniki zagĊszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleĪy przyjmowaü zgodnie z normą
BN-72/8932-01.
WilgotnoĞü optymalną gruntu i jego gĊstoĞü naleĪy okreĞliü laboratoryjnie. WilgotnoĞü gruntu w czasie jego zagĊszczania
powinna byü zbliĪona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niĪ 0,8 wilgotnoĞci optymalnej, wówczas zagĊszczaną warstwĊ
naleĪy polewaü wodą, natomiast gdy jest ona wiĊksza niĪ 1,2 - przesuszyü grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna
palonego, umoĪliwiając tym samym odpływ nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenującej, albo ulepszyü dodatkiem
wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. Odchylenie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu nie powinno byü wiĊksze niĪ 2%.
ZagĊszczenie gruntu powinno byü wykonane warstwami. KaĪda warstwa powinna byü zagĊszczona do wskaĨnika
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
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zagĊszczenia okreĞlonego w projekcie wykonawczym. GruboĞü warstw nie powinna byü wiĊksza niĪ:
− przy zagĊszczaniu rĊcznym - 15 cm,
− przy zagĊszczaniu walcami - 20 cm,
− przy zagĊszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.
W procesie wykonawczym muszą byü wziĊte pod uwagĊ wszystkie parametry przewidziane w projekcie, które wpływają na
układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałoĞü i okres uĪytkowania rurociągu.
Czynniki dominujące są okreĞlone przez głĊbokoĞü układania, obciąĪenie rury, warunki gruntowe, podłoĪe i inne warunki
miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi byü równieĪ wziĊty pod uwagĊ czas przeprowadzania prac. Układanie
rurociągów staje siĊ szczególnie trudne, jeĪeli praca musi byü ukoĔczona przy niepomyĞlnej pogodzie, jeĪeli zdolnoĞü noĞna
gruntu jest róĪna w róĪnych miejscach, lub jeĪeli konieczne jest, aby ciĊĪkie maszyny przejeĪdĪały nad rurociągami.
WysokoĞü warstwy gruntu nad rurą nie powinna byü mniejsza niĪ 1,0 m (ze wzglĊdów wytrzymałoĞciowych) bez
zastosowania specjalnych Ğrodków ostroĪnoĞci, jeĪeli rurociąg jest poddawany działaniu obciąĪeĔ transportowych (ruch uliczny).
5.5.5 Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienoĞnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem noĞnym
(piasek, pospółka, Īwir) łatwo zagĊszczalnym.
W zaleĪnoĞci od wielkoĞci i rodzaju zagĊszczarki, grunt zasypowy naleĪy układaü warstwami około 30÷50 cm i zagĊszczaü
do uzyskania wymaganego stopnia zagĊszczenia.
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu naleĪy uwzglĊdniü nastĊpujące czynnoĞci:
− zakup i dostawĊ gruntu na wymianĊ,
− zasypanie i zagĊszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaĨnika zagĊszczenia,
− wywóz i zagospodarowanie nadwyĪki gruntu.
5.5.6 DokładnoĞü wykonania
DokładnoĞü wykonania w zakresie rzĊdnych góry podsypki pod rury kanalizacyjne jest ĞciĞle powiązana z układaniem rur
i montaĪem studzienek.
StopieĔ zagĊszczenia podsypki - wskaĨnik zagĊszczenia gruntu okreĞlony w trzech miejscach na długoĞci 100 m powinien
byü zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez InĪyniera.
Tolerancja dla wilgotnoĞci zagĊszczanego gruntu powinna byü równa -20% do +10 % wilgotnoĞci optymalnej.
DokładnoĞü wykonania obsypki i zasypki dla rur kanalizacyjnych i rurociągu tłocznego jest ĞciĞle powiązana z poziomem
istniejącego terenu. DokładnoĞü ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okreĞlona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur,
zakłada siĊ, Īe podana wysokoĞü obsypki nad wierzch rury jest wartoĞcią minimalną.
Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzĊdne powierzchni, podana wysokoĞü zasypki bĊdzie wartoĞcią
maksymalną.
WskaĨnik zagĊszczenia gruntu okreĞlony w trzech miejscach na długoĞci 100 m, powinien byü zgodny z wymogami
normowymi i zaakceptowany przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
GruboĞü zagĊszczanego gruntu zakłada siĊ, Īe podane przez Producenta rur gruboĞci warstw zagĊszczonego gruntu są
wartoĞciami maksymalnymi.
5.5.7 Szczególne warunki bezpieczeĔstwa pracy
Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków naleĪy zapewniü szczególny nadzór nad robotami i wykonywaü je krótkimi
odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia siĊ pionowych Ğcian wykopów.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, naleĪy stosowaü przepisy BHP, w zakresie załadunku
i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym.
W trakcie prowadzenia robót przy budowie rurociągów (kanałów) naleĪy zapewniü bezpieczny ruch kołowy i pieszy.
Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, naleĪy zamontowaü kładki dla pieszych z podporami,
konstrukcją noĞną, pomostem i porĊczami na ramach z drewna okrągłego o długoĞci 3 m.
W trakcie prac na jezdniach naleĪy:
− ustawiü w odpowiedniej odległoĞci (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"), z obu stron miejsca prowadzenia prac,
ostrzegawcze znaki drogowe informujące kierowców pojazdów nadjeĪdĪających z obu kierunków ruchu o prowadzonych
robotach drogowych, zmniejszeniu prĊdkoĞci pojazdów i jednostronnym lub dwustronnym zwĊĪeniu jezdni,
− ustawiü przed i za wykopem pomalowane na biało-czerwono barierki z umieszczonymi na nich lampami, dającymi
w dzieĔ i w nocy pulsujące pomaraĔczowe Ğwiatło ostrzegawcze.
5.6 Wykonanie robót metodą bezwykopową
5.6.1 Warunki ogólne wykonania robót metodą bezwykopową
Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do akceptacji Program
Zapewnienia JakoĞci oraz Program, uwzglĊdniające wszystkie warunki, w jakich bĊdą wykonywane sieci metodami
bezwykopowymi oraz wytyczne wykonania zawarte w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.
Warunki gruntowo - wodne podano w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.
Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robót metodą bezwykopową odwieĨü na wysypisko.
W rejonie komory startowej naleĪy zabezpieczyü dodatkowe miejsce do usytuowania urządzeĔ technologicznych
– np urządzenie do płuczek wiertniczych, i ewentualnie dodatkowych zbiorników z płuczką.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, Decyzji pozwolenia na budowĊ, przepisów bezpieczeĔstwa oraz
postanowieniami Umowy / Kontraktu.
5.6.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Przy wykonywaniu robót metodą bezwykopową niezbĊdne są nastĊpujące roboty tymczasowe:
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− roboty przygotowawcze i pomocnicze,
− wyznaczenie lokalizacji komór tymczasowych,
− wykonanie niezbĊdnych zejĞü do wykopu,
− wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyĪowaĔ z sieciami
− wykonywanymi (komory),
− wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczeĔ,
− montaĪ i demontaĪ urządzeĔ do wykonania wybranej metody bezwykopowej,
− ogrodzenie, zabezpieczenie terenu budowy,
− zapewnienie energii do uruchomienia urządzeĔ,
− oczyszczenie, ułoĪenie i odwiezienie materiałów i sprzĊtu,
− demontaĪ wszystkich robót tymczasowych.
oraz prace towarzyszące:
• prace pomiarowe, geodezyjne:
• wykonanie wszystkich procesów technologicznych wybranej metody bezwykopowej,
• przy przewiertach/przeciskach:
− roboty ziemne pod komory przewiertowe - startowe i odbiorcze (wykop, zasypka, umocnienie, ew. płyta
fundamentowa, zagĊszczenie),
− demontaĪ umocnienia wykopów i konstrukcji rozpierającej,
− wydobycie, załadunek i wywóz urobku na stały odkład,
• wykonanie połączeĔ rur i kształtek,
• rurociągi tymczasowe zabezpieczające odbiór Ğcieków,
• przywrócenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeĔ sieci i innych urządzeĔ,
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
5.6.3 Przewierty i przeciski
PrzejĞcia poprzeczne pod drogą wykonaü metodami bezwykopowymi, w rurach ochronnych stalowych o Ğrednicach, na
głĊbokoĞciach i długoĞciach podanych w Dokumentacji Projektowej, jednakĪe dostosowując siĊ do napotkanych w trakcie robót
istniejących uwarunkowaĔ.
Przed przystąpieniem do robót naleĪy dokonaü ich wytyczenia i trwałego oznaczenia. W przypadku przewiertu lub przecisku naleĪy
wykonaü wykopy jamiste pod komorĊ nadawczą i odbiorczą z umocnieniem ich za pomocą Ğcianek szczelnych. WielkoĞü komór musi
byü dostosowana do warunków lokalnych i nie powodowaü konfliktów ani zagroĪenia np. utrudnieĔ w ruchu.
W komorze nadawczej naleĪy przygotowaü podłoĪe dla posadowienia wiertnicy lub prasy oraz wykonaü dołek spawalniczy. Rury
stalowe naleĪy łączyü przez spawanie na styk spawarką elektryczną lub gazowo. Do spawania naleĪy stosowaü materiały spawalnicze
o właĞciwoĞciach nie gorszych niĪ właĞciwoĞci materiału rur. Złącza spawane rur stalowych naleĪy zaizolowaü lepikiem na gorąco,
płótnem szklanym lub rĊkawem termokurczliwym, po uprzednim oczyszczeniu spoiny i rury.
Rury ochronne pozostawiü w ziemi w celu: zapewnienia moĪliwoĞci szybkiego usuniĊcia ewentualnej awarii, bez koniecznoĞci
wstrzymywania ruchu oraz zabezpieczenia rury przewodowej przed niszczącym działaniem przewodów kolizyjnych.
Przeciąganie przewodów przez rury ochronne powinno poprzedziü zamontowanie na przewodach pierĞcieni dystansowych (płozy
Ğlizgowe) z tworzywa sztucznego. Rozstaw płóz uzaleĪniony jest od ich producenta. Poprawne podparcie przewodu w rurze ochronnej
uzyskuje siĊ przy rozstawie 1,0÷2,0 m. Po przeciągniĊciu przewodów, koĔcówki rur ochronnych zabezpieczyü specjalnymi pierĞcieniami
samouszczelniającymi (manszetami) elastomerowymi z pierĞcieniem zaciskowym ze stali nierdzewnej.
Prace wiertnicze naleĪy prowadziü zgodnie z instrukcją technologiczną robót, opracowaną przez WykonawcĊ robót oraz instrukcją
techniczno-ruchową urządzeĔ wiertniczych.
W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową naleĪy sprawdzaü prawidłowoĞü przebiegu trasy rurociągu pod wzglĊdem
wysokoĞciowym i liniowym.
Po wykonaniu Robót metodą bezwykopową rurociąg naleĪy poddaü badaniom w zakresie szczelnoĞci.
Roboty bezwykopowe naleĪy wykonaü zgodnie z PN-EN-12889 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.
Roboty muszą byü prowadzone przez firmĊ specjalizującą siĊ w wykonywaniu tych technologii.
Roboty bezwykopowe oprócz niĪej opisanych mogą byü prowadzone innymi technikami spełniającymi wyĪej opisane wymagania.
5.6.4 Przewiert hydrauliczny poziomy z rurą osłonową stalową
Przewierty poziome polegają na wykonywaniu w gruncie poziomego otworu przy zastosowaniu wiertnicy Ğlimakowej.
Metoda bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego poziomego z rurą osłonową, charakteryzuje siĊ nastĊpującymi fazami:
− wykonanie otworu pilotaĪowego Īerdziami pilotowymi (przeciskanie z obrotem Īerdzi)
− wiercenie otworu (powiĊkszenie istniejącego otworu do zakładanej Ğrednicy), wciĞniĊcie rur osłonowych, wyciągniĊcie
Ğlimaka
− wypychanie rur osłonowych z wciskaniem rur przewodowych lub tylko wciskanie rur przewodowych z pozostawieniem
rur osłonowych
Przed wykonaniem przewiertu sterowanego naleĪy przygotowaü stanowisko robocze tj. komorĊ startową i odbiorczą (wykop,
zasypka, umocnienie, ewentualnie płyta fundamentowa lub zagĊszczona podsypka). Wymiary komory startowej na czas wykonywania
przecisku z uwagi na koniecznoĞü umieszczenia w niej maszyny do przecisku dostosowaü do jej wymiarów. Komora odbiorcza
przeznaczona jest tylko do odbioru elementów roboczych urządzenia do przecisku, czyli Īerdzi, rur stalowych, Ğlimaka. Powstały urobek
wynoszony jest na zewnątrz dziĊki obracającym siĊ Ğlimakom.
Kierunek Īerdzi i ich spadek kontrolowany jest przy uĪyciu urządzeĔ geodezyjnych (np. teodolitu). Wiertnica Ğlimakowa ulokowana
jest w osłonowej rurze stalowej.
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RurĊ przewodową na odcinku przewiertu naleĪy przed przeciągniĊciem przez rurĊ ochronną ułoĪyü na płozach zapobiegających
przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i poziomie wewnątrz rury ochronnej. OdstĊp pomiĊdzy płozami wykonaü zgodnie
z Dokumentacją Projektową i instrukcją producenta płóz.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.

6.2 Kontrola jakoĞci materiałów
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadaü wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznej oraz muszą posiadaü Ğwiadectwa jakoĞci producentów i uzyskaü akceptacjĊ osoby pełniącej nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego.
6.3 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnoĞci z wymaganiami okreĞlonymi w niniejszej
Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na:
− odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właĞciwoĞci,
− zapewnienie statecznoĞci skarp,
− odwodnienie wykopów,
− dokładnoĞü wykonania wykopów,
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w obrĊbie wykopów,
− umocnienie wykopów,
− wykonanie niezbĊdnych zejĞü (drabiny nie rzadziej niĪ co 20m) i zjazdów do wykopów,
− wykonanie przejazdów tymczasowych oraz pomostów dla pieszych,
− przestrzeganie przepisów BHP.
6.4 Zakres badaĔ i pomiarów przy odbiorach robót ziemnych
Badania i pomiary wykonanych robót ziemnych obejmują:
− pomiar szerokoĞci wykopów,
− pomiar rzĊdnych dna wykopów,
− pomiar nachylenia skarp,
− pomiar równoĞci dna wykopów,
− pomiar równoĞci skarp,
− pomiar spadku podłuĪnego dna wykopów,
− pomiar zagĊszczenia gruntu.
7

OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące wykonania obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.
a)
Jednostką obmiarową prac związanych z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej jest ryczałt.
b)
Wszystkie koszty związane z wykonaniem niezbĊdnych robót pomiarowych, wyznaczeniem trasy i punktów
wysokoĞciowych, wykonaniem inwentaryzacji elementów naziemnych magistrali naleĪy ująü w jednostce obmiarowej
1mb rurociagów. Koszty prac pomiarowych powinny uwzglĊdniü przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeĔ
dla wszystkich niezbĊdnych robót geodezyjnych i wytyczeĔ koniecznych dla realizacji robót zgodnie z dokumentacja
projektową, specyfikacją i wymaganiami osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiajacego.
c)
Wszystkie koszty związane z wykonaniem niezbĊdnych robót ziemnych, zdjĊciem i rozĞcieleniem warstwy humusu,
wykonaniem i umocnieniem wykopów, wykonaniem podsypki i obsypki, wymianą gruntu, zasypanie wykopów wraz z
zagĊszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu naleĪy ująü w nastĊpujących odpowiednich jednostkach obmiarowych
robót podstawowych:
1 mb – dla wykonania rurociągów
1 kpl. – dla wykonania studni
1 szt. – dla wykonania armatury
1 mb – dla wykonania przewiertów lub przecisków

8

ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie nastĊpuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada osobie pełniącej nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego.
9

PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1 Wymagania ogólne
Ustalenia ogólne dotyczące płatnoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra szeĞciennego wykopów w gruntach obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

zdjĊcie i rozĞcielenie warstwy humusu,
wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp, odkład lub odwóz i przywóz,
odwodnienie wykopów na czas ich wykonywania i trwania,
umocnienie Ğcian wykopów,
wykonanie podsypki i obsypki,
wymiana gruntów,
zasypkĊ z zagĊszczeniem całej powierzchni wykopów,
przeprowadzenie pomiarów i badaĔ,
rekultywacjĊ terenu.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie Normy i BranĪowe Normy
1. PN EN 476.
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
2. PN EN 752-1.
ZewnĊtrzne systemy kanalizacyjne. PojĊcia ogólne i definicje.
3. PN EN 1401-1.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciĞnieniowe systemy przewodowe
z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu.
4. PN-86/B-02480.
Grunty budowlane. OkreĞlenia, symbole, podziały i opis gruntu.
5. PN-81/B-03020.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpoĞrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6. PN-99/B-06050.
Oznaczenie powierzchni właĞciwej gleby. Wymagania ogólne.
7. PN-B-10729.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
8. PN-92/B-10735.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-99/B-10736.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
10. PN-98/C-89219-1. Podziemne bezciĞnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiĊkczonego
polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania ogólne.
11. PN-98/C-89219-2. Podziemne bezciĞnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiĊkczonego
polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczące rur.
12. BN-83/8836-02.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. BN-62/8971-02.
Wymagania i badania przy odbiorze zewnĊtrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
14. BN-86/8971-08.
Prefabrykaty budowlane z betonu. KrĊgi betonowe i Īelbetowe.
15. BN-83/9936-02.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
warunki techniczne wykonania.
16. PN-86/B- 09700
Tablice informacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych
17. PN-91/B- 10728
Studzienki wodociągowe
18. [PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
19. PN- EN -1329-1: 2001
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
20. PN-84/ H-74 102
Rury Īeliwne ciĞnieniowe do połączeĔ elastycznych Ğrubowych
10.2 Akty Prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. nr 106/2000 poz. 1126.
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz. U. nr 2/1995 poz. 29.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach. Dz. U. nr 66/1999 poz. 748.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. Dz. U. nr 47/2003 poz. 401.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeĔstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.
10.3 Inne wytyczne i zalecenia
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaĪowych. Tom II: Instalacje Sanitarne
i Przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988.
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1

WSTĉP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla
zadania pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z:
− budową kanałów sanitarnych grawitacyjnych wraz z przyłączem,
− budową rurociągu tłocznego RT z projektowanej pompowni PS6Mk,
− budową przyłącza wodociągowego,
− montaĪ rur osłonowych.
Zakres budowy:
¾

budowa kanałów sanitarnych grawitacyjnych DN 200 mm o łącznej długoĞci ΣL = 14,5 m, z rur:
¾ PVC-U lite, SN 8, L = 8,5 mb,
¾ stalowych gat. 1.4301 (0H18N9), L = 6,0 mb,

¾

budowa przyłącza z rur PVC-U, SN 8, Ø160 mm o łącznej długoĞci L = 3,5 m, iloĞü – 1 szt.,

¾

budowa rurociągu tłocznego RT z rur PE, SDR 17, Dz 110 mm o łącznej długoĞci ΣL = 188,5 m,

¾
¾

budowa przyłącza wodociągowego z rur PE100, SDR11, PN16 Dz = 32 x 3,0 mm o długoĞci ΣL = 29,5 m,
wykonanie przewiertów poprzecznych:
•

¾
¾
¾
¾
¾

rurociągiem tłocznym RT (Przewiert Nr 1) rurą osłonową dwuwarstwową PEHD 100 RC, SDR 17,
Dz = 200 x 11,9 mm o długoĞci L = 62,0 m,

• kanałem rozprĊĪnym KR (Przewiert Nr 2) rurą osłonową stalową 323,9 x 5,0 mm o długoĞci L = 8,5 m,
montaĪ zbiornika pompowni Ğcieków Ø 2000 mm betonowych - iloĞü sztuk – 1,
montaĪ studni rewizyjnych Ø 1200 mm betonowych - iloĞü sztuk – 1,
montaĪ studni przyłączeniowo-inspekcyjnych Ø 425 mm (PP/PVC) - iloĞü sztuk – 1,
montaĪ studni rozprĊĪnej Ø 1000 mm polimerobetonowej - iloĞü sztuk – 1,
montaĪ rur osłonowych:
•

rury dwuwarstwowe PEHD 100 RC, SDR 17, Dz = 200 x 11,9 mm, L = 62,0 m (Przewiert Nr 1),

•

rury osłonowe stalowe na rurociągu tłocznym 219,1 x 6,3 mm L = 7,5 m i na kanale rozprĊĪnym KR
323,9 x 5,0 mm L = 8,5 m (Przewiert Nr 2),

•

dzielonych z HDPE SN4, Dw = 100 mm DZ1/Z2 = 136 /110 mm, L = 3,0 m – iloĞü sztuk – 3,

• dzielonych z HDPE SN4, Dw = 100 mm DZ1/Z2 = 136 /110 mm, L = 4,0 m – iloĞü sztuk – 2.
Szczegółowy zakres robót budowlano-montaĪowych zamieszczono w Przedmiarze robót.
W zakres robót ujĊtych w niniejszej specyfikacji wchodzą:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

montaĪ kanałów sanitarnych,
montaĪ przyłączy kanalizacyjnych,
montaĪ rurociągu tłocznego,
montaĪ przyłącza wodociągowego,
montaĪ studni,
montaĪ kształtek: trójniki, łuki, kolana itp.,
montaĪ armatury,
wykonanie przewiertów w rurze ochronnej stalowej,
wykonanie prób szczelnoĞci,
oznakowanie trasy rurociągu i wodociągu taĞmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową,
montaĪ rur ochronnych.

1.4 Podstawowe okreĞlenia
OkreĞlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz
z Normami Europejskimi.
• Sieü wodociągowa – sieü przewodów i urządzeĔ słuĪących do rozprowadzania wody uzdatnionej do celów bytowo
– gospodarczych i przeciwpoĪarowych, na obszarze jednostki osadniczej.
• System kanalizacji sanitarnej – sieü przewodów, urządzeĔ i obiektów pomocniczych, które słuĪą do odprowadzania
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Ğcieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych od uĪytkowników do oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizacji.
Układ grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa siĊ dziĊki sile ciĊĪkoĞci i w którym kanały
są zwykle czĊĞciowo wypełnione.
Układ grawitacyjno-tłoczny – Ğcieki układem kanałów dopływają grawitacyjnie do pompowni, skąd przetłaczane
są do oczyszczalni, odbiornika lub innego układu grawitacyjnego.
ĝrednica zewnĊtrzna OD – wartoĞü Ğrednia Ğrednicy zewnĊtrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym.
Dla rur zewnĊtrznie profilowanych, Ğrednica zewnĊtrzna jest maksymalną Ğrednicą widoczną w przekroju poprzecznym.
ĝrednica wewnĊtrzna ID – wartoĞü Ğrednia Ğrednicy wewnĊtrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym.
PVC-U – polichlorek winylu nieplastyfikowany (dalej oznaczony równieĪ jako PVC).
PE – polietylen.
PP – polipropylen.
Bazalt – materiał przetwarzany z naturalnej skały wulkanicznej
SN – nominalna sztywnoĞü obwodowa (pierĞcieniowa) (kN/m2).
PN – ciĞnienie nominalne (bar).
SDR – znormalizowany współczynnik wymiarów.
Przewód wodociągowy – przewód zazwyczaj podziemny, słuĪący do doprowadzania wody uzdatnionej do odbiorców.
Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania Ğcieków z wiĊcej
niĪ jednego Ĩródła.
Przyłącze (Przewód odpływowy) – przewód, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do odprowadzania Ğcieków
z ich Ĩródła do kanału.
Przewód tłoczny – rurociąg, przez który są tłoczone Ğcieki do oczyszczalni, odbiornika lub innego układu.
Studzienka - budowla umoĪliwiająca dojĞcie do urządzeĔ podziemnych.
Studzienka kaskadowa – studzienka z połączeniem wykonanym w formie pionowego przewodu (kaskady), którego
wylot znajduje siĊ przy dnie studzienki lub tuĪ nad nim, stosowana dla włączenia do studzienki przewodów
kanalizacyjnych połoĪonych na wyĪszym poziomie niĪ kanał odprowadzający Ğcieki ze studzienki.
Studzienka niewłazowa – studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,
umoĪliwiająca tylko dostĊp do wnĊtrza przewodu z powierzchni terenu, nie przystosowana do wejĞcia człowieka.
Studzienka włazowa - studzienka ze zdejmowaną pokrywą, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,
umoĪliwiająca dostĊp do wnĊtrza człowiekowi.
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach
spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka rozgałĊzieniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziału Ğcieków z jednego kanału
na co najmniej dwa kanały odpływowe.
Studzienka bezwłazowa (Ğlepa) – studzienka przykryta stropem bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki
połączeniowej lub rozgałĊzieniowej.
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza czĊĞü komory roboczej i komin włazowy
są wykonane z prefabrykatów.
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu Ğcieków.
Spocznik – czĊĞü dna studzienki miĊdzy kinetą a Ğcianą komory roboczej.
Komora robocza – czĊĞü studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnoĞci eksploatacyjnych.
Komin włazowy – szyb łączący komorĊ roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia obsługi.
Właz kanałowy- zwieĔczenie studzienki lub innej przestrzeni, składające siĊ z korpusu i pokrywy.
Korpus – czĊĞü skrzynki wpustu lub włazu kanałowego, stanowiąca obudowĊ i podparcie pokrywy, montowana
w miejscu zabudowy.
Pokrywa – czĊĞü ruchoma wzglĊdnie czĊĞci ruchome włazu kanałowego, słuĪące do zamykania otworów studzienek.
Otwory wentylacyjne – otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne.
Płuczka kanałowa – obiekt na kanale, instalowany w wyĪszych punktach sieci kanalizacyjnej, przeznaczony
do gromadzenia wody (Ğcieków), przeznaczonej do przepłukiwania kanałów niĪej połoĪonych.
Eksfiltracja – wyciek Ğcieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu.
Infiltracja – przedostawanie siĊ wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
Woda przypadkowa – nieprzewidywany, niepoĪądany przepływ w systemie kanalizacyjnym.
Spadek – stosunek długoĞci pionowego rzutu do długoĞci poziomego rzutu przewodu.
Samooczyszczanie – zdolnoĞü przepływu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania czĊĞci stałych, które
w przeciwnym razie mogłyby siĊ trwale osadziü w rurociągu.
Odbiór techniczny czĊĞciowy – odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających zakryciu, a mianowicie:
podłoĪa wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, próby szczelnoĞci przewodu i studzienek na eksfiltracjĊ
oraz infiltracjĊ (w gruntach nawodnionych przy nie stosowaniu stałego obniĪenia lub odciĊcia wód gruntowych).
Odbiór techniczny koĔcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakoĔczeniu jego budowy a przed
przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moĪe byü on wczeĞniej oddany do eksploatacji.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania Ogólne pkt. 1.5.
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2

MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 2.
Wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania bĊdą spełniały wymagania techniczne zawarte w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wymagania formalne zawarte w ustawie o wyrobach
budowlanych Dz. U. 2004 r. nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r.
− Materiały uĪyte do budowy powinny byü wyłącznie nowe i nieuszkodzone. Powinny spełniaü warunki okreĞlone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaü warunkom
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.
− Materiały przeznaczone do wbudowania muszą byü zgodne z parametrami materiałów okreĞlonymi w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
− Wyroby budowlane muszą posiadaü aprobaty techniczne wydane przez jednostkĊ upowaĪnioną do udzielania aprobat
technicznych.
− Przed wbudowaniem materiały muszą byü zaakceptowane przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego.
− Rury i armatura muszą posiadaü aktualną aprobatĊ techniczną, deklaracjĊ zgodnoĞci z aprobatą i atest higieniczny.
− KrĊgi betonowe i płyty Īelbetowe muszą posiadaü deklaracjĊ zgodnoĞci z normą i certyfikat na znak bezpieczeĔstwa „B".
− Włazy Īeliwne, stopnie włazowe, cegła muszą posiadaü deklaracjĊ zgodnoĞci z normą.
2.2 Materiały do budowy przewodów
Zamawiający przewiduje uĪycie niĪej wymienionych materiałów:
- rury i kształtki kanalizacyjne PVC ze Ğcianka litą min. SN 8,
- rury i kształtki PE HD PE100 min. PN 10, SDR 17,
- rury ze stali nierdzewnej gat. 1.4301,
- rury ochronne stalowe 323,9 x 5,0 mm, 219,1 x 5,0 mm,
- płozy (Ğlizgi) dystansowe do przeciągania rur przewodowych w rurach osłonowych – z PEHD i stali nierdzewnej,
- manszety elastomerowe EPDM do uszczelnieĔ przestrzeni pomiĊdzy rurą przewodową a osłonową, z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej o odpowiedniej Ğrednicy,
- pianka poliuretanowa,
- elektrody stalowe do spawania rur ochronnych stalowych,
- materiały do przeprowadzania prób szczelnoĞci.
Rury do budowy rurociągów tłocznych i kanałów grawitacyjnych
−

do budowy zewnĊtrznej kanalizacji sanitarnej naleĪy stosowaü cały system rur i kształtek z PVC-U do
kanalizacji, o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkĊ gumową (EPDM/TPE), o powierzchni
gładkiej, o jednorodnej (litej) strukturze Ğcianki rur i kształtek, o sztywnoĞci obwodowej nominalnej SN min.
8 kN/m2, SDR 34 o Ğrednicy 160/200 mm. Nie dopuszcza siĊ stosowania rur ze spienionego PVC.
System musi obejmowaü kształtki przejĞciowe do połączeĔ z rurami innych systemów; System rur z PVC musi
spełniaü wymagania normy PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciĞnieniowe systemy przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu;

−

do budowy rurociągów tłocznych do transportu Ğcieków naleĪy stosowaü cały system rur i kształtek z PE 100,
SDR 17, PN 10 spełniających wymagania normy PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw
sztucznych do ciĞnieniowych rurociągów do wody uĪytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane
pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE);

−

rury ze stali nierdzewnej spełniającej wymagania normy: PN-EN 10216-5:2005 (U)Rury stalowe bez szwu
do zastosowaĔ ciĞnieniowych. Warunki techniczne dostawy. CzĊĞü 5: Rury ze stali odpornych na korozjĊ
Przewierty poziome rurą ochronną na kanalizacji grawitacyjnej wykonaü z rur stalowych bez szwu z izolacją
wewnĊtrzną dwuwarstwową, epoksydową i zewnĊtrzną izolacją bitumiczną.

2.2.1 Ocieplenie rurociągu
W przypadku koniecznoĞci wypłycenia przewodów naleĪy wykonaü ocieplenie rurociągu poprzez umieszczenie rury
przewodowej w stalowej rurze osłonowej z zastosowaniem Ğlizgów z PEHD o odpowiedniej wysokoĞci, a przestrzeĔ
pomiĊdzy rurą osłonową i przewodową szczelnie wypełniü pianką poliuretanową.
2.2.2 Oznakowanie
Oznakowanie projektowanych rurociągów przewidziano poprzez:
- taĞmĊ ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru niebieskiego z polietylenu, układaną 20 - 50 cm nad wierzchem rur,
- tablice orientacyjne (informacyjne) o lokalizacji armatury o wymiarach 0,1 x 0,1 m wg PN-86/B-09700.
W przypadku, gdy tabliczek nie da siĊ zainstalowaü na np. istniejących ogrodzeniach, tabliczki naleĪy zlokalizowaü
na słupkach betonowych lub z tworzywa sztucznego o wys. 80 cm.
2.2.3 Rury osłonowe
W miejscu skrzyĪowaĔ lub duĪych zbliĪeĔ w pionie uzbrojenie istniejące naleĪy zabezpieczyü poprzez załoĪenie rur
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osłonowych:
- dzielonych z HDPE SN4, Dw = 100 mm DZ1/Z2 = 136 /110 mm.
2.3 Armatura
Zamawiający przewiduje uĪycie niĪej wymienionych materiałów:

a) zasuwa noĪowa miĊdzykołnierzowa DN100 mm
-

ciĞnienie robocze 10 bar,
korpus - płyty dolne z Īeliwa szarego GG-25,
kolumna - płyty górne i płyta łoĪyskująca ze stali wĊglowej 1.0580,
ochrona antykorozyjna odporna na promienie UV powłoka z farby epoksydowej min. 150 ȝm,
kołek gwintowy ze stali nierdzewnej 1.4304,
nóĪ, trzpieĔ, popychacz dławicy, Ğruby i nakrĊtki ze stali kwasoodpornej 1.4401,
nakrĊtka trzpienia, podkładka Ğlizgowa z brązu,
uszczelnienie obwodowe z gumy NBR wzmocnionej wkładką stalową,
dławica z gumy NBR,
adapter trzpienia ze stali nierdzewnej 1.4305,
kółko rĊczne ze stali wĊglowej 1.0580,

opaska do nawiercania do rur PE i PVC wszystkich klas ciĞnieniowych do PN16 z odejĞciem
kołnierzowym,

b)
-

c)

korpus opaski z Īeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563, epoksydowany,
dolne wkładki gumowe z elastomeru,
górna uszczelka typu O-ring z elastomeru dopuszczonego do wody pitnej,
Ğruby, nakrĊtki, podkładki ze stali nierdzewnej,
nakrĊtki pokryte molibdenem.

nawiertka wodociągowa NWZ 100 (z Īeliwa sferoidalnego na cztery Ğruby) z teleskopowym
przedłuĪeniem wrzeciona zasuwy
-

ciĞnienie robocze PN16,
temp. max 40°C,
stopa i obejma z Īeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
wykładzina stopy i obejmy, uszczelka stopy i O-ring z gumy EPDM/NBR,
podkładki, Ğruby i nakrĊtki M12 ze stali nierdzewnej,
zabezpieczenie przed korozją wewnĊtrzne i zewnĊtrzne farbą proszkowo epoksydową o gruboĞci 250 ȝm
i odpornoĞci na przebicie 3kV,

d) zasuwa klinowa z gwintem zewnĊtrzno-wewnĊtrznym DN32, PN16
-

trzpieĔ ze stali nierdzewnej 1.4021, z gwintem walcowanym zabezpieczony nakrĊtką oporową,
pokrywa i kadłub z Īeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7,
klin z Īeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 nawulkanizowany gumą EPDM/NBR,
uszczelki, O-ringi z gumy EPDM/NBR,
pierĞcieĔ zabezpieczający ze stali nierdzewnej 1.4301,
wkrĊtka z mosiądzu,
podkładka dolna z poliamidu PA6,
Ğruby pokrywy wpuszczane i zalane masą na gorąco całkowicie chronione przed korozją,
zabezpieczenie przed korozją wewnĊtrzne i zewnĊtrzne farbą proszkowo epoksydową o gruboĞci 250 ȝm
i odpornoĞci na przebicie 3kV,

e) obudowa zasuwy i nawiertaki z Īeliwa szarego EN-GJL 250/ sferoidalnego EN-GJS 500-7,
f) skrzynka uliczna do wody z Īeliwa szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561:2012,
g) płyta podkładowa do skrzynek z PEHD-GJL.
2.4 Kształtki Īeliwne i kołnierze do rur PE
Zamawiający przewiduje uĪycie niĪej wymienionych materiałów:
- tuleje kołnierzowe PE100, SDR17,
- kołnierze luĨne metalowe,
- na połączeniach kołnierzowych – Ğruby, nakrĊtki i podkładki ze stali nierdzewnej A2,
- manszety lub taĞmy termokurczliwe – izolacyjne na złącza kołnierzowe w ziemi,
Kształtki z Īeliwa sferoidalnego tj. króüce jednokołnierzowe, króüce dwukołnierzowe, łączniki dwukołnierzowe, zwĊĪka
dwukołnierzowa, trójniki kołnierzowe, itp. zewnątrz i wewnątrz epoksydowane, ciĞnienie PN16.
Do łączenia rur z armaturą naleĪy stosowaü tuleje kołnierzowe z PE wraz z kołnierzami luĨnymi i kołnierze specjalne do
rur PE z Īeliwa sferoidalnego zabezpieczające przed przesuniĊciem, ciĞnienie PN16.
Szczegółowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleĪnoĞci od lokalizacji.
Zastosowana kształtki powinny posiadaü wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnoĞci producenta,
kart katalogowe.
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2.5 Studzienki kanalizacyjne
Zamawiający przewiduje uĪycie niĪej wymienionych materiałów:
- krĊgi betonowe z dnem (ø 1200 mm i ø 2000 mm), monolityczny odlew z betonu klasy min. C35/45 łączone na uszczelki,
- krĊgi betonowe (ø 1200 mm i ø 2000 mm), z betonu klasy min. C35/45 łączone na uszczelki (typu BS)
z wbudowanymi stopniami złazowymi i przejĞciami szczelnymi (studzienki kanalizacyjne),
- płyty Īelbetowe nastudzienne,
- pierĞcienie wyrównawcze betonowe,
- przejĞcia szczelne systemowe oraz przejĞcia szczelne o szczelnoĞci do 0,25 MPa wykonane z dwóch płyt
dociskowych ze stali austenitycznej 0H18N9 oraz elastomeru EPDM,
- studzienki tworzywowe (PP) DN 425 mm z kinetą, trzonem z rury karbowanej, łączone na uszczelki,
- studzienka rozprĊĪna z polimerobetonu DN 1000 mm,
- właz Īeliwny ø 600 mm klasy D400, wodoszczelny, ryglowany,
- drabiny ze stali 0H18N9 (dopuszcza siĊ wykonanie ze stali NN),
- beton C35/45,
- piasek,
- abizol 2R+P,
- dysperbit,
- papa asfaltowa,
- lepik.
Studzienki kanalizacyjne muszą odpowiadaü normie [7]. Studzienki kanalizacyjne powinny byü wykonane z materiałów
trwałych. Zaleca siĊ nastĊpujące materiały:
− krĊgi betonowe i Īelbetowe z betonu klasy co najmniej min. C35/45, łączone na uszczelki, przy czym dolna czĊĞü
komory roboczej (o wysokoĞci minimum 1,0 m) wraz z kinetami musi byü jednolitym elementem prefabrykowanym,
monolitycznym.
W przypadku Ğcieków agresywnych powinny byü stosowane odpowiednie materiały chemoodporne lub izolacyjne.
Wymagania ogólne dotyczące poszczególnych elementów zawiera norma [1].
2.5.1 Studzienki z tworzyw sztucznych
Studzienki z tworzyw sztucznych.
2.5.2 Studzienki betonowe
Dno studzienki
Dno studzienki powinno stanowiü monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy min. C35/45
o wodoszczelnoĞci W12, nasiąkliwoĞci  4 % i mrozoodpornoĞci F-150 łączony z krĊgami za pomocą uszczelki, kineta
dostosowana do Ğrednicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, a takĪe z wbudowanymi króücami
przyłączeniowymi. WysokoĞü kinety w stosunku do Ğrednicy rury:
− 1/1 – dla Ğrednic do 300 mm,
− 3/4 – dla Ğrednic powyĪej 300 mm,
− 1/2 – dla Ğrednic powyĪej 500 mm.
W przypadku wystĊpowania agresywnych wód gruntowych, zewnĊtrzna powierzchnia dna studzienki betonowej
i Īelbetowej powinna byü odpowiednio zabezpieczona izolacją, jednolitą z izolacją zewnĊtrzną pionowych Ğcian studzienki.
KrĊgi
KrĊgi z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnoĞci W8, nasiąkliwoĞci < 6 % i mrozoodpornoĞci F-150,
łączone na uszczelki.
Powierzchnie krĊgów powinny byü gładkie, jednolite, bez rys, pĊkniĊü, ubytków i rozwarstwieĔ. Wtrącenia ciał obcych,
widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odłamki cegły itp. naleĪy traktowaü jako ubytki betonu o rozmiarach tych
wtrąceĔ. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementów złącza są niedopuszczalne i powinny byü przez
producenta usuniĊte. WytrzymałoĞü betonu na Ğciskanie dla krĊgów, przeznaczonych do transportu zewnĊtrznego, powinna
wynosiü co najmniej 0,7 wytrzymałoĞci gwarantowanej (klasy betonu). Na powierzchni kaĪdego krĊgu powinien znajdowaü
siĊ trwały napis zawierający co najmniej nastĊpujące dane: symbol grupy, symbol typu, symbol gatunku, ĞrednicĊ i wysokoĞü
krĊgu, znak lub skróconą nazwĊ wytwórni, datĊ produkcji.
Złącza prefabrykatów betonowych i Īelbetowych, łączonych na uszczelkĊ, powinny byü zaspoinowane i zatarte zaprawą
cementową na gładko. W przypadku wystĊpowania agresywnych wód gruntowych zewnĊtrzna powierzchnia Ğcian takiego
zbiornika powinna byü odpowiednio zabezpieczona a zabezpieczenie powinno stanowiü szczelną, jednolitą powłokĊ trwale
przylegającą do Ğcian, siĊgającą 0,5 m ponad najwyĪszy, przewidziany w dokumentacji, poziom wody gruntowej
i jednoczeĞnie 0,5 m ponad poziom spiĊtrzonych wód i Ğcieków.
ZwieĔczenie studni
−
Konusy (zwĊĪki) – prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnoĞci W8,
nasiąkliwoĞci < 6 % i mrozoodpornoĞci F-150, łączony z krĊgami za pomocą uszczelki.
−
Płyty pokrywowe – stosowaü jedynie poza jezdniami dróg publicznych – prefabrykat betonowy z betonu klasy min.
C35/45 o wodoszczelnoĞci W8, nasiąkliwoĞci < 6 % i mrozoodpornoĞci F-150, łączony z krĊgami za pomocą
uszczelki.
−
ZwieĔczenia studni – włazy Īeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym, z wkładką wygłuszającą, z szerokim
pierĞcieniem Īeliwnym, wykonane zgodnie z normą PN-EN 124:2000.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
III. Roboty budowlane przewodów tłocznych Ğcieków, kanałów grawitacyjnych i pompowni.

50

ͣƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũŝĚĞƐǌĐǌŽǁĞũǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝDŝħŬŝŶŝĂƵů͘<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ
ʹWůĂĐƉŽĚǌĂďƵĚŽǁħŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁČ͟
2.5.3 PrzejĞcie rurociągu przez ĞcianĊ studzienki
PrzejĞcie rurociągu przez ĞcianĊ studzienki powinno byü na tyle elastyczne, aby nierównomiernoĞü osiadania studzienki
i rurociągu nie miała wpływu na uszkodzenia i szczelnoĞü konstrukcji. PrzejĞcie powinno byü szczelne w stopniu
uniemoĪliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Ğcieków. Dla studzienki betonowej i Īelbetowej przejĞcia
kanałów wykonaü za pomocą odpowiednich kształtek przejĞciowych z uszczelką elastomerową, zamontowanych podczas
prefabrykowania elementu dolnego lub bezpoĞrednio na budowie. WyciĊcie otworów na budowie dla zamontowania kształtki
przejĞciowej przez ĞcianĊ, moĪna wykonywaü tylko mechanicznie za pomocą wyrzynarek (nie wolno stosowaü przecinaków
i młotów udarowych).
W studzience z tworzyw sztucznych przewód kanalizacyjny naleĪy łączyü z wlotem lub wylotem za pomocą uszczelek
elastomerowych.
PrzejĞcia szczelne – wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w krĊgach na etapie prefabrykacji.
PrzejĞcia szczelne przez Ğciany studni technologicznych rur PE, stalowych – wykonane z zastosowaniem przejĞü
szczelnych o szczelnoĞci do 0,25 MPa, wykonanych z dwóch płyt dociskowych ze stali austenitycznej 0H18N9 oraz
elastomeru EPDM. Otwór w Ğcianie studni gładki.
2.5.4 Włazy kanałowe
Włazy kanałowe dla studzienek powinny odpowiadaü normom [13,14,15,16]. Włazy kanałowe mogą byü wytwarzane
z nastĊpujących materiałów: Īeliwo z grafitem płatkowym, Īeliwo z grafitem sferoidalnym, staliwo, stal walcowana, jeden
z powyĪszych materiałów w połączeniu z betonem, Īelbet (nie są dopuszczalne wykonania z betonu niezbrojonego). Rodzaj
ochrony przed korozją uzgadniany jest miĊdzy producentem a nabywcą. Włazy kanałowe do studzienek włazowych powinny
mieü ĞrednicĊ nie mniejszą niĪ 600 mm, umoĪliwiającą wchodzenie z urządzeniami do ochrony dróg oddechowych. Włazy
powinny byü usytuowane nad stopniami. OdległoĞü krawĊdzi otworu od wewnĊtrznej powierzchni Ğciany komina włazowego
lub komory roboczej, mierzona w płaszczyĨnie pionowej przechodzącej przez osie włazu i komina lub komory, powinna
wynosiü 10 cm. W studzienkach niewłazowych naleĪy stosowaü zwieĔczenia odpowiednie do Ğrednicy studzienki. Poziom
górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien byü równy z nią, natomiast na trawnikach, zieleĔcach itp. powinien znajdowaü siĊ minimum 10 cm ponad poziomem powierzchni terenu i wykonaü opaski betonowe wokół włazu
o wymiarach 1,5 x 1,5 m gr. 0,1 m. Oznaczenie włazu kanałowego powinno zawieraü nastĊpujące, kolejne informacje:
• czeĞü słowną: WŁAZ KANAŁOWY,
• symbol klasy,
• symbol rodzaju,
• symbol odmiany (tylko dla klasy B i C),
• symbol postaci (tylko dla klasy B i C),
• symbol wielkoĞci,
• numer przedmiotowej normy.
Do regulacji wysokoĞci osadzania włazów kanalizacyjnych stosowaü betonowe pierĞcienie dystansowe w trzech
wysokoĞciach: h = 60 mm, h = 80 mm, h = 100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45.
Do regulacji urządzeĔ kanalizacyjnych stosowaü zaprawy szybkowiąĪące.
2.5.5 Stopnie złazowe i drabiny
Stopnie złazowe w Ğcianach komory roboczej oraz komina włazowego powinny byü wykonane zgodnie z PN-EN 13101,
montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej
(odporne na agresywne działanie Ğcieków) – nie dopuszcza siĊ stosowania stopni Īeliwnych. Stosowaü stopnie dwustopowe
w rozstawie w pionie co 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna byü pozioma i zabezpieczona przed poĞlizgiem.
Dopuszcza siĊ wykonanie zejĞü do studzienek po drabinach, trwale zamocowanych w studzienkach, o szerokoĞci 30 lub
40 cm i odległoĞciach pionowych szczebli 30 cm. OdległoĞü szczebla od Ğciany nie powinna byü mniejsza niĪ 15 cm. Stopnie
złazowe i drabiny powinny mieü odpowiednią wytrzymałoĞü, zaleĪną od przewidywanego obciąĪenia.
Drabiny wykonane ze stali 0H18N9 (dopuszcza siĊ wykonanie ze stali NN).
2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania bĊdą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami osoby
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące Ĩródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie Ğwiadectwa badaĔ,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez osobĊ pełniącą nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego.
Zaleca siĊ składowanie materiałów w sposób zapewniający statecznoĞü oraz umoĪliwiający dostĊp do poszczególnych
asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniü skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratą właĞciwoĞci technicznych.
Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, Īelbetu lub Īeliwa naleĪy składowaü oddzielnie, w takiej
odległoĞci od elementów z tworzyw sztucznych, aby transport elementów ciĊĪkich i twardych nie stwarzał zagroĪenia
uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych elementów.
W okresie składowania materiałów naleĪy dokonywaü niezbĊdnych zabiegów konserwacyjnych.
2.6.1 Rury z tworzyw termoplastycznych
Rury naleĪy składowaü w połoĪeniu poziomym na twardym, płaskim, równym podłoĪu, stykającym siĊ z rurami na całej
ich długoĞci lub na gĊsto ułoĪonych podkładach.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moĪna składowaü po trzy, jedna na drugiej, do wysokoĞci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wiązek winny spoczywaü na sobie. LuĨne rury lub niepełne wiązki moĪna składowaü w stosach na równym
podłoĪu, na podkładach drewnianych o szerokoĞci minimum 10 cm, gruboĞci minimum 2,5 cm i rozstawie co 1÷2 m. Stosy
powinny byü z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstĊpach co 1÷2 m. WysokoĞü układania
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rur w stosy nie powinna przekraczaü 7 warstw rur i 1,5 m wysokoĞci. Rury o róĪnych Ğrednicach winny byü składowane
odrĊbnie. Rury naleĪy układaü kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaü przekładami drewnianymi.
Rury w krĊgach moĪna składowaü w pozycji pionowej lub poziomo na stosie układając kolejne krĊgi na sobie przy
zapewnieniu rurom ochrony przed ekstremalnymi temperaturami.
Rury i kształtki naleĪy w okresie przechowywania chroniü przed bezpoĞrednim działaniem promieniowania słonecznego,
w temperaturach nieprzekraczających 40 °C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesiĊcy lub dłuĪej) rury powinny byü
chronione przed działaniem Ğwiatła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innymi materiałami
(np. folią nieprzeĨroczystą z PVC lub PE) lub przez wykonanie zadaszenia. NaleĪy zapewniü cyrkulacjĊ powietrza pod
powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały siĊ i nie ulegały deformacji.
Rury powinny byü składowane z dala od Ĩródła ciepła oraz nie powinny stykaü siĊ z olejem napĊdowym, paliwami,
smarami, farbami lub rozpuszczalnikami.
UsuniĊcie opakowania, taĞm wieĔczących winno nastąpiü bezpoĞrednio przed instalacją rur.
2.6.2 Uzbrojenie, kształtki i armatura
Uzbrojenie, kształtki i armaturĊ oraz uszczelki naleĪy przechowywaü w magazynie zamkniĊtym i suchym
w opakowaniach dostarczonych przez producenta z zachowaniem wytycznych składowania zawartych w instrukcjach
przechowywania. Uszczelki naleĪy składowaü w miejscu chłodnym i suchym tak, aby nie ulegały zdeformowaniu. NaleĪy je
chroniü przed bezpoĞrednim działaniem promieniowania słonecznego. NaleĪy je chroniü przed uszkodzeniami
zanieczyszczeniem. Elementy metalowe i Īeliwne muszą byü składowane z dala od Ğrodków i warunków powodujących
korozjĊ. Włazy powinny byü posegregowane wg klasy.
2.6.3 KrĊgi betonowe i Īelbetowe
Składowanie krĊgów powinno odbywaü siĊ na terenie utwardzonym, z moĪliwoĞcią odprowadzenia wód opadowych.
Dopuszcza siĊ składowanie na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, Īe naciski przekazywane na grunt
nie przekroczą 0,5 MPa. KrĊgi mogą byü składowane w pozycji wbudowania (wielowarstwowo) lub prostopadle do pozycji
wbudowania (jednowarstwowo). Składowanie krĊgów w pozycji wbudowania nie wymaga stosowania podkładów, pod
warunkiem, Īe wytrzymałoĞü podłoĪa zapewni statecznoĞü ustawionych wyrobów. Przy składowaniu wyrobów w pozycji
wbudowania wysokoĞü składowania nie powinna przekraczaü 1,8 m. W przypadku składowania krĊgów prostopadle
do pozycji wbudowania, elementy naleĪy zabezpieczyü przed przesuniĊciem. W kaĪdym przypadku składowania krĊgów,
naleĪy zapewniü statecznoĞü stosu oraz zabezpieczyü elementy złącza przed uszkodzeniami. Zaleca siĊ stosowanie sposobów
składowania, umoĪliwiających dostĊp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych krĊgów.
2.6.4 Uszczelki, kleje oraz Ğrodki do czyszczenia i odtłuszczania
Wszystkie tego typu materiały powinny byü składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem powyĪej opisanych
(dla innych materiałów) Ğrodków ostroĪnoĞci. NaleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na zabezpieczenie przeciwpoĪarowe
Ğrodków łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje.
3

SPRZĉT
3.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.

3.2 Roboty związane
Roboty związane z wykonaniem sieci zewnĊtrznych bĊdą prowadzone rĊcznie oraz przy uĪyciu nastĊpujących urządzeĔ
i narzĊdzi do prowadzenia robót:
− Īuraw samochodowy,
− wiertnica do wierceĔ poziomych,
− sprzĊt do przewiertów sterowanych,
− sprzĊt do prób szczelnoĞci,
− zgrzewarka do rur PE,
− narzĊdzia tnące do ciĊcia rur,
− giĊtarki.
SprzĊt do zgrzewania rur PE musi byü obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzĊt oraz
musi posiadaü aktualne Ğwiadectwo legalizacji. W okresach czasu nie dłuĪszych od 2 lat lub wg wytycznych producenta,
zgrzewarki powinny byü poddawane kalibracji.
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania sprzĊtu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na Ğrodowisko i jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt powinien byü taki jak okreĞlono w niniejszej specyfikacji,
bądĨ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InĪyniera.
4

TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne.
Wymagania ogólne dotyczące transportu materiałów podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 4.
4.2 ĝrodki transportu:
Do transportu materiałów stosowane bĊdą nastĊpujące Ğrodki transportu:
− samochód skrzyniowy,
− samochód dostawczy,
− ciągnik kołowy z przyczepą dłuĪycową,
− przyczepa samochodowa.
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NoĞnoĞü Ğrodków transportu bĊdzie dostosowana do przewoĪonych materiałów.
Wyładunek materiałów musi odbywaü siĊ z zachowaniem wszelkich Ğrodków ostroĪnoĞci uniemoĪliwiających ich
uszkodzenie.
¾ Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniaü wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzglĊdem formalnym jak i bezpieczeĔstwa.
¾ ĝrodki transportu musza byü zgodne z ustaleniami w Specyfikacji Technicznej i PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptacjĊ osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
¾ Transport powinien byü taki jak okreĞlono w niniejszej specyfikacji, bądĨ inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
4.2.1 Przewody z tworzyw termoplastycznych
Załadunek i transport rur powinien odbywaü siĊ w sposób uniemoĪliwiający skrzywienie oraz innego rodzaju
uszkodzenie rur. Rury naleĪy ułoĪyü równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyü przed
moĪliwoĞcią przesuwania siĊ podczas transportu.
Przy załadunku, rozładunku i przewozie rur na Ğrodkach transportowych, naleĪy przestrzegaü przepisów aktualnie
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wyładunek rur powinien odbywaü siĊ z zachowaniem
wszelkich Ğrodków ostroĪnoĞci, uniemoĪliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaü ze Ğrodków transportowych
(skrzyĔ ładunkowych) lecz rozładowywaü po pochyłych legarach. Przy wyładunku rur nie naleĪy zakładaü na nie łaĔcuchów
lub lin stalowych. Zawiesia nie mogą uszkadzaü powierzchni rur. Przy przetaczaniu rur nie naleĪy uĪywaü drągów Īelaznych.
Niedopuszczalne jest ciągniĊcie po podłoĪu pojedynczych rur, wiązek lub krĊgów. NaleĪy zachowaü szczególną ostroĪnoĞü
przy pracach w obniĪonych temperaturach zewnĊtrznych, poniewaĪ podatnoĞü na uszkodzenia mechaniczne w niskich
temperaturach (szczególnie zaĞ w temperaturach ujemnych!) znacznie wzrasta. ĝrodki transportu słuĪące do przewoĪenia rur
muszą byü do tego celu specjalnie przystosowane. Skrzynie ładunkowe nie mogą posiadaü ostrych, wystających krawĊdzi
a ich dno gwoĨdzi, blach oraz innych przedmiotów mogących uszkodziü rury podczas przewoĪenia, załadunku
lub rozładunku. DługoĞü skrzyni musi byü dobrana do długoĞci transportowanych rur, gdyĪ niedopuszczalne jest woĪenie rur
na dłuĪycach. Załadunek i rozładunek powinny przeprowadzaü osoby wykwalifikowane. Zabronione jest wysuwanie rur
z dolnych warstw.
4.2.2 Kształtki i armatura
Kształtki i armaturĊ naleĪy przewoziü zakrytymi Ğrodkami transportu oraz zabezpieczyü przed przemieszczaniem siĊ oraz
uszkodzeniami.
4.2.3 KrĊgi betonowe i Īelbetowe
KrĊgi powinny byü układane na Ğrodkach transportowych w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania, przy zachowaniu zasad układania podanych przy składowaniu krĊgów, pod warunkiem zabezpieczenia
elementów przed przesuwaniem siĊ i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładnoĞci, wystĊpujących w czasie ruchu pojazdu.
Przy wielowarstwowym ustawianiu wyrobów, górna warstwa nie moĪe przewyĪszaü Ğcian Ğrodka transportowego o wiĊcej
niĪ 1/3 Ğrednicy zewnĊtrznej krĊgu lub 1/3 jego wysokoĞci. W celu usztywnienia ułoĪonych elementów oraz zabezpieczenia
styku ze Ğcianami Ğrodka transportowego, naleĪy stosowaü przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych materiałów
o odpowiednich cechach uĪytkowych (np. z gumy) oraz ciĊgna (obejmy) z drutu, mocowane do podkładów lub zaczepów
na Ğrodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie krĊgów o Ğrednicach 1200 mm, 1500 mm naleĪy wykonywaü
za pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.

5.2 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
Wymagania dotyczące wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych podano w Specyfikacji Technicznej.
II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
5.2.1 Wytyczenie robót
Projektowaną oĞ przewodu naleĪy wyznaczyü w terenie przez geodetĊ z uprawnieniami. OĞ przewodu wyznaczyü
w sposób trwały i widoczny, z załoĪeniem ciągu reperów roboczych. W terenie zabudowanym repery robocze naleĪy
osadziü w Ğcianach budynków. Ciąg reperów roboczych naleĪy nawiązaü do reperów sieci paĔstwowej. Prace geodezyjne
muszą byü wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.
(Dz. U. Nr 25 poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowaĔ geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoĞci geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie.
Wytyczenie trasy przewodów podziemnych wykonaü z Dokumentacją Projektową. NaleĪy zachowaü minimalne
odległoĞci osi rurociągów od:
− budynków niepodpiwniczonych – 3,0 m,
− budynków podpiwniczonych – 2,5 m,
− kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0 m,
− słupów – 1,0 m,
− drzew – 2,0 m.
Dopuszcza siĊ usytuowanie przewodu w odległoĞci mniejszej od podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów w rurze
ochronnej a przy skrzyĪowaniu rurociągu z kablami eNN i teletechnicznymi naleĪy na kablach załoĪyü dwudzielne rury osłonowe
z HDPE o SN4 o Ğrednicy 160/110/75 mm zgodnie z Dokumentacją Projektową.
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5.2.2 Sprawdzenie zagĊszczenia gruntów.
Sprawdzenie stopnia zagĊszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach naleĪy wykonaü zgodnie z warunkami
podanymi w Specyfikacji Technicznej. II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
5.3 Roboty montaĪowe
Rurociągi układane w ziemi winny mieü podłoĪe naturalne stanowiące nienaruszony, rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnoĞci o wytrzymałoĞci powyĪej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające siĊ wyprofilowaü wg kształtu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuĪ długoĞci na 1/4 obwodu) niewykazujące zagroĪenia korozyjnego.
GruboĞci warstwy zabezpieczającej naturalne podłoĪe przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosiü 0,2 m.
Odchylenia gruboĞci warstwy nie powinno przekraczaü +/- 3 cm. ZdjĊcie tej warstwy powinny byü wykonane bezpoĞrednio
przed ułoĪeniem przewodu.
Po przygotowaniu wykopu i podłoĪa moĪna przystąpiü do wykonania budowlanych robót montaĪowych.
W celu zachowania prawidłowego postĊpu budowlanych robót montaĪowych, naleĪy przestrzegaü zasady budowy
rurociągów (kanałów) od najniĪszego punktu, w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głĊbokoĞci posadowienia
rurociągów powinny byü zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.3.1 Ogólne warunki układania (montaĪu) przewodów
Technologia budowy sieci musi gwarantowaü utrzymanie tras i rzĊdnych (zagłĊbieĔ) osi lub dna przewodów. Do budowy
rurociągów (kanałów) w wykopie otwartym moĪna przystąpiü po czĊĞciowym odbiorze technicznym wykopu i podłoĪa,
na odcinku o długoĞci co najmniej 30 m.
Przewody naleĪy układaü zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735.
Materiały uĪyte do budowy przewodów powinny byü zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
Rury do budowy przewodów, przed opuszczeniem do wykopu, naleĪy oczyĞciü od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz
sprawdziü czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania oraz zabezpieczyü je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniĊü w postaci zaĞlepek, korków itp.
Rury do wykopu naleĪy opuĞciü rĊcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.
Rury naleĪy układaü zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Dopuszcza siĊ pod złączami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umoĪliwienia właĞciwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury
naleĪy unieruchomiü przed obsypaniem i mocno podbiü z obu stron. aby rura nie mogła zmieniü swego połoĪenia do czasu
wykonania złączy.
NaleĪy sprawdziü prawidłowoĞü ułoĪenia rury (połoĪenie osi i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułoĪonego przewodu od osi
projektowanej nie moĪe przekraczaü ± 2 cm. Spadek dna rury powinien byü jednostajny, a odchyłka spadku nie moĪe
przekraczaü ± 1 cm – nie moĪe jednak w Īadnym przypadku wystąpiü spadek przeciwny lub zerowy.
MontaĪ przewodów z PVC i PE w temperaturze otoczenia niĪszej od 0 °C jest moĪliwy. JednakĪe z uwagi
na zmniejszoną elastycznoĞü tych materiałów w niskich temperaturach, zaleca siĊ wykonywaü połączenia w temperaturze
nie niĪszej niĪ 0 °C.
Po zakoĔczeniu prac w danym dniu, naleĪy otwarty koniec ułoĪonego przewodu zabezpieczyü przed ewentualnym
zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zamkniĊcie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowoĞci ułoĪenia przewodów i badaniu szczelnoĞci naleĪy zasypaü do takiej wysokoĞci aby
znajdujący siĊ nad nim grunt uniemoĪliwił spłyniĊcie ich po ewentualnym zalaniu.
5.3.2 Układanie i montaĪ przewodów z rur kielichowych z PVC
Połączenia rur na nasuwki traktuje siĊ jak połączenia kielichowe.
Rury z PVC moĪna układaü w temperaturze powietrza od 0°C do 30°C.
Układanie odcinka przewodu moĪe odbywaü siĊ na przygotowanym podłoĪu. PodłoĪe profiluje siĊ w miarĊ układania
przewodu a grunt z podłoĪa wykorzystuje siĊ do stabilizacji ułoĪonej juĪ czĊĞci przewodu poprzez zagĊszczenie po jego obu
stronach.
NaleĪy szczególnie zwróciü uwagĊ na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały siĊ, zaĞ bosy koniec rury
wszedł w kielich do miejsca oznaczonego na nim. Złącza powinny pozostaü odsłoniĊte, z pozostawieniem wystarczającej
wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelnoĞü przewodu.
Połączenie kielichowe przed zasypaniem naleĪy owinąü folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Ğcieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
NaleĪy stosowaü wyłącznie rury z uszczelką zamontowaną na stałe w kielichu rury (niewyjmowalną!). Złącza
kielichowe naleĪy wykonywaü, wciskając bosy, zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Po nasmarowaniu koĔca rury nie moĪna dopuĞciü do jego kontaktu z gruntem podłoĪa, poniewaĪ obcy materiał
moĪe przykleiü siĊ do pokrytej Ğrodkiem poĞlizgowym powierzchni, a nastĊpnie zablokowaü siĊ pomiĊdzy uszczelką
a powierzchnią rury. W konsekwencji moĪe to doprowadziü do przecieków na złączu. Podobna sytuacja moĪe wystąpiü
przy bardzo silnych wiatrach, porywających suche ziarna gruntu, które przykleją siĊ do posmarowanej rury. Nie moĪna
takĪe doprowadziü do zabrudzenia kielicha. Montując przewody naleĪy upewniü siĊ, czy poszczególne odcinki rur ułoĪone
są w linii prostej i nie są odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. NiewłaĞciwe ustawienie moĪe utrudniü
lub uniemoĪliwiü montaĪ. Do wciskania bosego koĔca rury w kielich moĪna uĪywaü prostych rozwiązaĔ, np. drąĪka stalowego
i drewnianego klocka opartego o rurĊ (klocek drewniany zabezpiecza rurĊ przed uszkodzeniem drąĪkiem) lub wyciągarek
z mechanizmem zapadkowym. NaleĪy pamiĊtaü, Īe przy niskich temperaturach układanie za pomocą drąĪka i prawidłowego
klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaĪ niska temperatura powoduje, Īe pierĞcienie uszczelniające stają siĊ sztywniejsze.
Do Wykonawcy naleĪy decyzja, jaka metoda bĊdzie stosowana do montaĪu rurociągu przy niskich temperaturach. Niedozwolone
jest uĪywanie łyĪki koparki do wciskania bosego koĔca rury w kielich. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia
powinno byü osiągniĊcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowoĞü łączonych elementów.
PrzejĞcia przewodów przez Ğciany betonowe i Īelbetowe naleĪy wykonywaü przez zastosowanie adaptorów. W tym celu
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naleĪy wykonaü w Ğcianie betonowej i Īelbetowej otwór o Ğrednicy nieznacznie mniejszej od Ğrednicy zewnĊtrznej adaptora,
nastĊpnie oczyĞciü i w miarĊ moĪliwoĞci wyrównaü otwór oraz wcisnąü adaptor tak, aby przez swoje rozprĊĪenie uszczelnił
otwór. JeĪeli wystĊpuje taka koniecznoĞü, to pustą przestrzeĔ pomiĊdzy adaptorem a Ğcianą otworu wypełniü rzadką zaprawą
cementową lub innym Ğrodkiem uszczelniającym. Do wykonania szczelnych przejĞü przewodami z PVC i PP przez Ğciany
betonowe i Īelbetowe naleĪy stosowaü odpowiednie, systemowe kształtki, które wyposaĪone są fabrycznie w uszczelki
i chropowate powierzchnie zewnĊtrzne, a dla przejĞü rurami PE stosowaü przejĞcia szczelne o szczelnoĞci do 0,25 MPa
wykonane z dwóch płyt dociskowych ze stali austenitycznej 0H18N9 oraz elastomeru EPDM.
Wykonanie złącz klejonych rur z PVC wymaga spełnienia okreĞlonych warunków. Warunki te dotyczą zarówno jakoĞci
kleju, jak i zachowania dokładnej procedury wykonywania złącza i powinny byü szczegółowo okreĞlone przez producentów
rur i kleju. W związku z tym naleĪy przede wszystkim zwróciü uwagĊ na:
− rodzaj kleju zalecanego przez producenta,
− czas i sposób rozprowadzania kleju na powierzchniach koĔców rur,
− czas oczekiwania na całkowite związanie kleju (złączenie powierzchni klejonych), po którym moĪna dopiero
przystąpiü do próby szczelnoĞci.
Nie wolno stosowaü kleju po upływie terminu przydatnoĞci do uĪycia.
NiezaleĪnie od powyĪszych wymagaĔ i rodzaju uĪywanego kleju, konieczne jest dokładne zeszlifowanie, umycie
i wysuszenie oraz odtłuszczenie zewnĊtrznej powierzchni bosego koĔca rury i wewnĊtrznej powierzchni kielicha, przed
przystąpieniem do nakładania kleju. Głównym czynnikiem mającym wpływ na prawidłowoĞü i efekt wykonania połączenia
jest temperatura. NaleĪy unikaü klejenia przewodów w temperaturze poniĪej 5 °C. W przypadku koniecznoĞci łączenia
przewodów w niskiej temperaturze otoczenia, naleĪy wykonaü tĊ operacjĊ np. w specjalnie przygotowanym, ogrzewanym
namiocie.
Zawsze naleĪy stosowaü siĊ do instrukcji montaĪowych producenta danego typu rur i kształtek, szczególnie w przypadku
róĪnych typów rur strukturalnych oraz przy łączeniu przewodów z PVC z innymi materiałami.
5.3.3 Układanie i montaĪ przewodów z rur ciĞnieniowych z PE
Przy zmianach kierunków układanych przewodów z PE bez uĪycia kształtek, naleĪy przestrzegaü minimalnego
promienia łuku załamania, który wynosi dla tego typu rur 50×D (gdzie D jest Ğrednicą zewnĊtrzną rury), przy czym wartoĞü
ta moĪe byü skorygowana (zmniejszona), w zaleĪnoĞci od wartoĞci temperatury otoczenia, do:
− 20×D - przy temperaturze nie niĪszej od +20 °C,
− 35×D - przy temperaturze nie niĪszej od +10 °C.
JeĞli rury mają byü wyginane w temperaturze niĪszej niĪ 0 °C, naleĪy przestrzegaü specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno siĊ znajdowaü w pobliĪu wykopu, w miejscu osłoniĊtym przed bezpoĞrednim
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur lub teĪ fragmenty rur odwiniĊtych z bĊbna
(zwojowanych) są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułoĪenia.
PrzyjĊcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu, zaleĪy od technologii wykonania złączy,
lokalizacji studzienek lub innych wĊzłów oraz od rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu, zmontowanego
odcinka przewodu, powinno odbywaü siĊ na przygotowanym podłoĪu.
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juĪ ułoĪonym moĪna wykonywaü na poboczu wykopu lub teĪ
w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca dla sprzĊtu do łączenia rur. Złącza powinny pozostaü odsłoniĊte
do czasu przeprowadzenia próby szczelnoĞci. Łączenie rur i kształtek z PE wykonaü moĪna nastĊpującymi metodami:
− zgrzewania doczołowego,
− zgrzewania elektrooporowego,
− za pomocą połączeĔ mechanicznych.
Zgrzewanie materiału nastĊpuje w jego termoplastycznym zakresie stanu fizycznego. W czasie zgrzewania zachodzi
zjawisko termodyfuzji, tj. przenikania cząsteczek liniowych (łaĔcuchowych) jednego elementu pomiĊdzy cząsteczki liniowe
drugiego elementu. Przy zgrzewaniu są starannie dostosowane (dopasowane) do siebie:
− temperatura łączonych elementów,
− docisk (nacisk) powierzchniowy łączonych elementów,
− czas łączenia.
Połączenia mechaniczne uĪywane przy budowie rurociągów z PE, to połączenia z uĪyciem kształtek zaciskowych,
kołnierzowe oraz połączenia rurowe bądĨ kołnierzowe PE/STAL, stosowane przy armaturze sieciowej i w pompowni
Ğcieków.
Przy zgrzewaniu doczołowym rur i kształtek PE obowiązują procedury podane przez ich producentów. Otoczenie miejsca
zgrzewania naleĪy chroniü przed działaniem warunków atmosferycznych, takich jak: wilgoü, temperatura poniĪej 0°C, silny
wiatr oraz intensywne promieniowanie słoneczne. Metodą zgrzewania doczołowego nie wolno zgrzewaü rur
o róĪnych SDR. Rury PE 80 o wskaĨniku szybkoĞci płyniĊcia MFR 005 i 010 moĪna z sobą zgrzewaü doczołowo. Rury klasy
PE 80 moĪna zgrzewaü z rurami klasy PE 100 wyłącznie metodą zgrzewania elektrooporowego. Procedury zgrzewania
doczołowego rur klasy PE 100 ustalają producenci rur. Metodą zgrzewania doczołowego nie wolno zgrzewaü rur o Ğrednicy
63 mm i mniejszych. GruboĞü wióra przy struganiu koĔców rur nie moĪe byü wiĊksza niĪ 0,2 mm. Podczas zgrzewania
naleĪy stosowaü krąĪki lub podkładki z rur tak, aby zachowaü stałoĞü ciĞnienia ruchu. Rury nie mogą byü wleczone
po gruncie, deskach lub belkach.
KolejnoĞü czynnoĞci podczas zgrzewania doczołowego jest nastĊpująca:
− ustawiü urządzenie do zgrzewania doczołowego,
− jeĪeli potrzeba, ustawiü namiot do osłony miejsca zgrzewania,
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oczyĞciü papierem ostrze struga i wstawiü strug do urządzenia,
ustawiü współosiowo rury przeznaczone do łączenia; wykorzystaü do tego celu stojaki krąĪkowe, kozły, itp., aby rura
nie była wleczona po ziemi,
− zamocowaü rury w szczĊkach urządzenia i zaĞlepiü ich koĔce,
− zestrugaü (splantowaü) koĔce rur,
− wyjąü strug,
− usunąü zestruĪyny (szczotką, pĊdzlem, haczykiem),
− zewrzeü koĔce rur; pod pełnym ciĞnieniem łączenia sprawdziü płasko-równoległoĞü koĔców rur; maksymalna
szczelina moĪe wynosiü 0,5 mm,
− sprawdziü wzajemne przesuniĊcie koĔców rur; maksymalne przesuniĊcie moĪe wynosiü 10 % gruboĞci Ğcianki rury,
− oczyĞciü powierzchnie elementu grzejnego bezwłóknistym papierem; papierem zmoczonym w spirytusie
(lub w płynie czyszczącym PE) naleĪy oczyĞciü płytĊ grzewczą przed jej pierwszym uĪyciem danego dnia lub wtedy,
gdy przykleja siĊ do rury,
− sprawdziü temperaturĊ zgrzewania; temperatura płyty grzewczej powinna wynosiü 210 °C ±10 °C,
− ustaliü ciĞnienie ruchu urządzenia i zapisaü w protokole zgrzewania,
− ustaliü z tabeli wielkoĞü ciĞnienia przyrównania, grzania i łączenia i zapisaü w protokole; ustaliü czasy grzania
i stygniĊcia; wpisaü je do tabeli,
− wstawiü do urządzenia płytĊ grzewczą,
− docisnąü koĔce rur do płyty grzewczej pod ciĞnieniem przyrównania, w trakcie przyrównywania siĊ koĔców rur do
powierzchni płyty, na całym obwodzie powstanie pierĞcieĔ stopionego materiału; wysokoĞü pierĞcienia w zaleĪnoĞci
od gruboĞci Ğcianki rury moĪe wynosiü 0,5 ÷ 1,5 mm,
− zredukowaü ciĞnienie nastawcze do ciĞnienia grzania,
− po upływie ustalonego czasu podgrzewania rozsunąü rury, wyjąü płytĊ grzewczą i z powrotem zewrzeü koĔce
łączonych rur pod ciĞnieniem łączenia; maksymalny czas przestawiania płyty grzewczej moĪe wynosiü, w zaleĪnoĞci
od gruboĞci Ğcianki rury, 5 ÷ 8 sekund,
− ciĞnienie łączenia po wyjĊciu płyty grzewczej naleĪy podnosiü w sposób ciągły od zera do koĔcowego (nominalnego)
ciĞnienia łączenia,
− przy zgrzewaniu doczołowym za pomocą elementu grzejnego, na całym obwodzie połączenia musi byü pierĞcieĔ,
którego dolna czĊĞü musi byü zawsze powyĪej powierzchni rur,
− pod koĔcowym (nominalnym) ciĞnieniem łączenia pozwoliü wystygnąü połączeniu; czas łączenia powinien byü
zgodny z ustalonym,
− po upływie czasu łączenia obniĪyü ciĞnienie i rozkrĊciü szczĊki przyrządu; rozkrĊcanie szczĊk rozpocząü od szczĊk
wewnĊtrznych,
− przeprowadziü oglĊdziny i pomiary geometrii zgrzeiny; wymagania w tym zakresie są nastĊpujące:
9 wałeczki muszą byü gładkie,
9 oba wałeczki muszą byü równomiernie wywiniĊte na całym obwodzie rury,
9 rowek pomiĊdzy wałeczkami musi byü powyĪej tworzącej rury.
Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala producent kształtki elektrooporowej. Otoczenie miejsca zgrzewania
naleĪy chroniü przed działaniem warunków atmosferycznych, takich jak: wilgoü, temperatura poniĪej 0 °C, silny wiatr,
intensywne promieniowanie słoneczne. W strefie połączenia elektrooporowego nie moĪe byü Īadnych naprĊĪeĔ
poprzecznych. W tym celu np. przy zgrzewaniu rur z bĊbna (zwojowanych) naleĪy stosowaü centrowniki. Przy zgrzewaniu
elektrooporowego siodła lub trójnika odgałĊĨnego naleĪy stosowaü przyrządy likwidujące eliptycznoĞü rury PE.
KolejnoĞü czynnoĞci podczas zgrzewania elektrooporowego jest nastĊpująca:
− jeĪeli potrzeba, ustawiü namiot osłaniający zgrzewanie,
− odciąü rury pod kątem prostym do osi wzdłuĪnej,
− koniec rury od wnĊtrza pozbawiü zadziorów, a od zewnątrz zaokrągliü,
− przy nieokrągłoĞci wiĊkszej od 1,5 % zewnĊtrznej Ğrednicy rury, zastosowaü obejmy likwidujące owalnoĞü rury,
− oznaczyü za pomocą pisaka obrĊb zgrzewania rury; zrobiü dwie linie na rurze; pierwszą 1 cm za obrĊbem zgrzewania
a drugą 1 cm od koĔca rury; zestrugaü utlenioną warstwĊ rury w całym obrĊbie zgrzewania,
− oczyĞciü powierzchniĊ rury oraz elektrozłączkĊ Ğrodkiem odtłuszczającym, wykorzystując do tego spirytus (lub płyn
czyszczący PE) i bezwłóknisty papier,
− wsunąü rurĊ do elektrozłączki,
− podłączyü kable do elektrozłączki,
− podłączyü zgrzewarkĊ do zasilania,
− uruchomiü zgrzewarkĊ i wykonaü połączenie zgodnie z instrukcją producenta,
− wyłączyü zgrzewarkĊ,
− odłączyü kable od elektrozłączki,
− odnotowaü na rurze obok elektrozłączki czas zgrzewania,
−
−
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po zakoĔczeniu zgrzewania nie ruszaü rur przez czas chłodzenia; czas chłodzenia jest podany przez producenta
na elektrozłączce; jeĪeli czas ten nie jest podany, to przyjmuje siĊ go jako 10 ÷ 20 minut,
− połączenie moĪe byü poddane próbie szczelnoĞci po upływie czasu podanego przez producenta a w przypadku jego
braku po upływie 40 ÷ 60 minut od zakoĔczenia zgrzewania,
− kontrola połączenia elektrooporowego obejmuje oglĊdziny złącza; wymagania w tym zakresie są nastĊpujące:
9 na całym obwodzie rury powinny byü widoczne Ğlady strugania wierzchniej warstwy rury,
9 powinny byü widoczne wypływki kontrolne w otworach kontrolnych,
9 naleĪy zachowaü osiowoĞü połączenia; dopuszczalna odchyłka osiowoĞci wynosi 1 mm na 300 mm
długoĞci,
9 niedopuszczalne są wypłyniĊcia tworzywa pomiĊdzy rurą i kształtką.
Połączenia mechaniczne stosowane przy budowie rurociągów PE to m.in. połączenia kołnierzowe oraz połączenia rurowe
bądĨ kołnierzowe PE/STAL. Aby nie stopiü tworzywa i nie rozszczelniü połączenia, podczas spawania połączenia PE/STAL
z rurą stalową, stalowy króciec połączenia naleĪy chłodziü. W czasie spawania połączenia PE/STAL z rurą stalową, temperatura
stali w miejscu styku z tworzywem nie moĪe byü wiĊksza od 50 °C. MoĪna zastosowaü do połączeĔ mechanicznych złączki
PE/STAL z koĔcówkami kołnierzowymi, do połączeĔ kołnierzowych z armaturą sieciową i w pompowniach Ğcieków.
Na trasie rurociągu tłocznego ułoĪyü taĞmĊ ostrzegawczą lokalizacyjną z wkładką metaliczną o szerokoĞci 200 mm.
TaĞmĊ ułoĪyü na wysokoĞci 30 ÷ 50 cm nad rurociągiem.
Dokumentacja zgrzewania powinna zawieraü nastĊpujące elementy:
− kartĊ technologiczną zgrzewania,
− protokół zgrzewania doczołowego,
− protokół zgrzewania elektrooporowego,
− kartĊ kontrolną zgrzewania,
− listĊ połączeĔ zgrzewanych.
−

Karta technologiczna zgrzewania
Przed przystąpieniem do budowy, wykonawca powinien opracowaü kartĊ technologiczną zgrzewania i uzyskaü jej
zatwierdzenie u Inspektora Nadzoru.
Protokół zgrzewania
BezpoĞrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowiązany jest do jego oznakowania i wypełnienia protokołu
zgrzewania.
Karta kontrolna zgrzewania
KartĊ kontrolną wypełnia Inspektor Nadzoru w obecnoĞci kierownika budowy dla losowo wybranego połączenia.
Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do kontroli minimum 1% wszystkich połączeĔ zgrzewanych. W trakcie kontroli
inspektor zobowiązany jest do sprawdzenia zgodnoĞci stosowanej procedury zgrzewania z kartą technologiczną.
W przypadku wykrycia wady połączenia, kontroli naleĪy poddaü trzy ostatnio wykonane zgrzewy. W przypadku
stwierdzenia kolejnych wad, naleĪy odsunąü zgrzewacza od dalszych prac i skontrolowaü wszystkie wykonane przez
zgrzewacza połączenia.
Kontrola wykonania zgrzewu czołowego
Kontrola wykonania zgrzewu czołowego obejmuje:
− pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu,
− oglĊdziny wypływki ĞciĊtej z powierzchni zgrzewanych rur,
− badanie niszczące polegające na skrĊceniu ĞciĊtej wypływki i próbie jej rozerwania,
Rysunki przedstawiają wymiary podlegające kontroli.
Kryteria oceny są nastĊpujące:

Punkt A nie moĪe znaleĨü siĊ poniĪej poziomu powierzchni rury, a przesuniĊcie V miĊdzy Ğciankami łączonych
elementów nie moĪe przekroczyü nastĊpujących wartoĞci:
Połączenie: rura - rura;
max. przemieszczenie 10% nominalnej gruboĞci Ğcianki rury
Połączenie: rura - kształtka;
max. przemieszczenie 10% nominalnej gruboĞci Ğcianki rury
Połączenie: kształtka - kształtka;
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max. przemieszczenie 10% nominalnej gruboĞci
grubo Ğcianki rury

BM powinno mieĞciü siĊ w tolerancji - 10% do + 10% w stosunku do Bmin. i Bmax.

B = B min +B max.
2
.

M

SzerokoĞü wypływki B, jak i róĪ
róĪnice miĊdzy pojedynczymi wałeczkami wypływki X okreĞlone
okre
są nastĊpująco:
(wszystkie koĔcówki
cówki w pomiarach naleĪ
naleĪy zaokrągliü do 0,5 mm)
X = (Smax - Smin) x l00 % / B
i powinno spełniaü poniĪsze
sze warunki:
Połączenie rura - rura x  1 0 %
Połączenie rura - kształtka x  30%
Połączenie kształtka - kształtka x  20 %
JeĪeli
eli którykolwiek z parametrów wypływek nie mieĞci
mie siĊ w ustalonych granicach naleĪy wykonaü
wykona nowy zgrzew.
Zamawiający
cy wymaga stosowania do zgrzewania doczołowego wył
wyłącznie zgrzewarek z automatycznym procesem
zgrzewania oraz z wydrukiem parametrów zgrzewania.
Zgrzewarka winna mieü waĪną
Ī ą kalibracj
kalibracjĊ.
Ocena zgrzewu elektrooporowego
Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegają:
podlegaj
a) oglĊdziny
dziny zamontowanej kształtki elektrooporowej oraz oosiowoĞci
ci zamontowanych w niej przewodów
wodociągowych;
b' ) sprawdzenie czy jest prawidłowa wypływka kontrolna.
b)
kontrol
Lista połączeĔ zgrzewanych
W trakcie budowy rurociągu
gu kierownik budowy powinien prowadziü listĊ połączeĔ zgrzewanych.
Z uwagi na duĪyy współczynnik rozszerzalno
rozszerzalnoĞci liniowej, układanie i zasypka rurociągu
ągu PE powinny byü
by wykonywane
w temperaturze, w której rurociąg
ąg bĊ
bĊdzie eksploatowany. W tym celu, dla osiągniĊcia
ą Ċcia stabilizacji temperatu
temperatury
i likwidacji naprĊĪeĔ termicznych układanie ruroci
rurociągu naleĪy wykonywaü w nastĊpujących
cych etapach:
− wyrównanie dna wykopu, wykonanie podsypki,
− ułoĪenie rurociągu
gu w wykopie, wykonanie obsypki rury piaskiem, do w
wysokoĞci
ci górnej tworzącej
tworzą rury,
− po około 1÷2 godzinach,
odzinach, niezbĊdnych
niezbĊ
na stabilizacjĊ termiczną, zagĊszczenie
szczenie obsypki przy rurze, wykonanie
nadsypki i zasypki gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni,
ka
gruzów, złomu, desek, itp.
Układanie rurociągu naleĪyy wykonaü z zachowaniem nastĊpujących zasad:
− zaĞlepiü, znajdujące siĊĊ poza wykopem lub w wykopie, zgrzane odcinki rurociągu,
ruroci
− zabrania siĊ wleczenia lub przecią
przeciągania rur i odcinków rurociągów po gruncie lub trawie,
− zmianĊ kierunku trasy rurocią
rurociągu naleĪy wykonaü przez zamontowanie kolana, łuku lub z wykorzystan
wykorzystaniem
elastycznoĞci rur.
5.3.4 Izolacja złączy spawanych
Po pozytywnej próbie szczelnoĞci
Ğci rurociągu,
ruroci
naleĪy zaizolowaü złącza
cza rur spawanych antykorozyjnymi ta
taĞmami
samoprzylepnymi PE, do połączeĔĔ na zimno, stosuj
stosując:
− Primer 1027,
− Polyken 931 lub Butylmastik, jako masĊ do uzupełniania nierównoĞci i ubytków w izolacji,
− Polyken 989-20, jako taĞmĊ
Ğ Ċ wewnĊ
wewnĊtrzną (jednokrotne spiralne owiniecie na zakładkĊ),
Ċ), 50 %,
− Polyken 955-15, jako taĞmĊ
Ğ Ċ zewnĊ
zewnĊtrzną (dwukrotne spiralne owiniĊcie na zakładkĊ), 50 %.
5.3.5 Ochrona rur przed przemarzaniem
arzaniem
GłĊbokoĞü przykrycia rurociągu
ągu w wykopie, musi zabezpiecza
zabezpieczaü przed zamarzaniem w nim cieczy i jest uzaleĪniona
uzale
od głĊbokoĞci
ci przemarzania gruntu dla danej cz
czĊĞci kraju okreĞlonej w normie PN-81/B -03020
03020 Grunty budowlane.
Posadowienie bezpoĞrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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GłĊbokoĞü ułoĪenia przewodu powinna byü taka. aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu
było wiĊksze o 0,20 m od głĊbokoĞci przemarzania gruntu.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siĊ zmniejszenie przykrycia jednak nie wiĊcej niĪ o 0,1 m.
W przypadku koniecznoĞci posadowienia przewodu na mniejszych głĊbokoĞciach, przewód powinien byü ocieplony
warstwą izolacyjną z poliuretanu wzglĊdnie innym sposobem dającym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nie dopuszcza siĊ
stosowanie ĪuĪlu. Dopuszcza siĊ zastosowanie rur preizolowanych z rurą przewodową z PE z izolacją z poliuretanu PUR
i płaszczem osłonowym z PEHD.
5.3.6 Połączenia z istniejącą siecią
Połączenia z istniejącą siecią naleĪy wykonaü za pomocą wczeĞniej przygotowanych kształtek. Połączenia naleĪy
wykonaü pod nadzorem właĞciciela sieci.
5.3.7 Znakowanie rurociągów
TrasĊ rurociągów naleĪy oznakowaü za pomocą taĞmy ostrzegawczej koloru brązowego – dla rurociągów tłocznych
Ğciekowych i koloru niebieskiego dla wodociągów z wkładką metaliczną, umieszczonej w ziemi na głĊbokoĞci około 40 cm
nad przewodami oraz za pomocą przewodu lokalizacyjnego, umieszczonego w ziemi wzdłuĪ rurociągów z tworzywa
sztucznego, w celu ustalenia trasy i głĊbokoĞci ułoĪenia takiego rurociągu, bez koniecznoĞci jego odkopywania.
Połączenia taĞmy powinny byü w sposób trwały złączone z zakładką 1 metra.
JeĪeli istnieje drut wskaĨnikowy, jego ciągłoĞü musi byü zachowana. Druty powinny byü przymocowane do metalowej
armatury na rurociągu.
5.4 Wykonanie robót metodą bezwykopową
5.4.1 Warunki ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 5.
Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do akceptacji Program
Zapewnienia JakoĞci oraz Program, uwzglĊdniające wszystkie warunki, w jakich bĊdą wykonywane sieci metodami
bezwykopowymi oraz wytyczne wykonania zawarte w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym.
Warunki gruntowo - wodne podano w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm, Decyzji pozwolenia na budowĊ, przepisów bezpieczeĔstwa oraz
postanowieniami Umowy / Kontraktu.
Roboty metodą przewiertu/ przecisku sterowanego naleĪy wykonaü w miejscach wskazanych w decyzjach,
uzgodnieniach i umowach korzystania z nieruchomoĞci na cele budowlane. Zamawiający dopuszcza stosowanie tej metody
w innych miejscach. PrzejĞcia pod ciekami wodnymi, budowlami hydrotechnicznymi (np. wałami przeciwpowodziowymi)
i pod drogami wymagają stosowania rury ochronnej o Ğrednicy umoĪliwiającej ewentualną wymianĊ rury przewodowej.
Ponadto przyjĊta przez WykonawcĊ technologia przejĞcia bezwykopowego uwzglĊdniaü musi dostĊpnoĞü miejsca
na wykonanie komory startowej i koĔcowej , których parametry zaleĪne są od wyboru metody przejĞcia i sprzĊtu do wierceĔ
poziomych. WielkoĞü komór musi byü dostosowana do warunków lokalnych i nie powodowaü konfliktów ani zagroĪenia
np. utrudnieĔ w ruchu.
ĝciany wykopów jamistych pod komory naleĪy umocniü typowymi systemowymi obudowami do wykopów
(wg PN-EN 13331-1).
Rury ochronne pozostawiü w ziemi w celu: zapewnienia moĪliwoĞci szybkiego usuniĊcia ewentualnej awarii, bez
koniecznoĞci wstrzymywania ruchu oraz zabezpieczenia rury przewodowej przed niszczącym działaniem przewodów
kolizyjnych.
5.4.2 Przeciąganie rurociągów w rurach osłonowych
Przy przekraczaniu rurociągami i kanałami dróg i ulic naleĪy wykonaü przejĞcie rurociągiem w rurze stalowej
przewiertowej oraz ochronnej / osłonowej. Kąt skrzyĪowania rurociągów z drogami powinien byü zbliĪony do 90°. Na
przejĞciach drogowych nie powinno siĊ układaü rurociągów pod skrzyĪowaniami dróg.
GłĊbokoĞü ułoĪenia odcinków rurociągów pod drogami powinna wynosiü co najmniej 1.5 m od nawierzchni drogowej
do górnej tworzącej rury ochronnej lub zgodnie z wytycznymi Zarządców Dróg.
Jako rury ochronne powinny byü stosowane rury stalowe zabezpieczone fabryczną powłoką antykorozyjną o Ğrednicach
wewnĊtrznych pozwalających na pomieszczenie w nich złącz przewodów kanalizacyjnych.
Przeciąganie przewodów przez rury ochronne powinno poprzedziü zamontowanie na przewodach pierĞcieni
dystansowych (płozy Ğlizgowe) z PEHD. NaleĪy ustaliü typ, rozmiar i konieczną iloĞü elementów tworzących jeden
pierĞcieĔ. Rozstaw płóz uzaleĪniony jest od ich producenta. Poprawne podparcie przewodu w rurze ochronnej uzyskuje siĊ
przy rozstawie 1,0÷2,0 m, tak aby nie wystĊpowało ugiĊcie przewodu pomiĊdzy podporami. Po ustaleniu rozstawu płóz
otwarte pierĞcienie naleĪy luĨno połoĪyü na rurociągu, koĔce pierĞcieni wsunąü jeden w drugi i lekko zazĊbiü. Miejsce styku
pierĞcieni z rurą technologiczną naleĪy owinąü taĞmą EVO, celem zabezpieczenia przed przesuwaniem siĊ płóz. PierĞcienie
naleĪy zacisnąü symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do momentu, aĪ niemoĪliwe bĊdzie przesuwanie
pierĞcienia po rurze. Nie wolno zaciskaü elementów pierĞcieni jednostronnie. Dla rur innych niĪ PVC, PE o Ğrednicy powyĪej
300 mm zaleca siĊ stosowaü konstrukcje podporowo - Ğlizgowe ze stali.
Odcinek rury przeznaczony do ułoĪenia w rurze osłonowej, naleĪy poddaü próbie szczelnoĞci złączy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem jej do osłony.
Po wprowadzeniu rurociągu koĔce rury osłonowej naleĪy wypełniü za pomocą pianki poliuretanowej lub w przypadku
rur przewodowych z PVC, PE masą elastyczną dopuszczoną do kontaktu z PVC, PE, a koĔcówki rur ochronnych
zabezpieczyü specjalnymi pierĞcieniami samouszczelniającymi (manszetami) elastomerowymi z pierĞcieniem zaciskowym
ze stali nierdzewnej.
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Prace wiertnicze naleĪy prowadziü zgodnie z instrukcją technologiczną robót, opracowaną przez WykonawcĊ robót oraz
instrukcją techniczno-ruchową urządzeĔ wiertniczych.
W trakcie wykonywania Robót metodą bezwykopową naleĪy sprawdzaü prawidłowoĞü przebiegu trasy rurociągu pod
wzglĊdem wysokoĞciowym i liniowym.
5.5 Studzienki kanalizacyjne
CzynnoĞci przy montaĪu studzienek kanalizacyjnych zaleĪą od typu studzienek i elementów składowych studzienek.
RóĪnice w wykonawstwie związane są przede wszystkim z rodzajem uĪytych materiałów a takĪe z rodzajem zwieĔczeĔ
studzienek przy powierzchni (zakoĔczenie włazem Īeliwnym czy teĪ pierĞcieniem i pokrywą betonową, Īelbetową
lub Īeliwną). Przy wykonywaniu studzienek naleĪy uwzglĊdniaü szczególne wymagania Dokumentacji Projektowej odnoĞnie
poziomów i rzĊdnych osadzania w studzienkach przewodów wlotowych i wylotowych oraz ich umieszczenia w stosunku
do dna studzienki. Na trasie kanałów zaprojektowano kompletne prefabrykowane, włazowe studzienki rewizyjne
i połączeniowe z PP, PE, betonowe lub Īelbetowe oraz niewłazowe studnie inspekcyjne.
5.5.1 Studnie betonowe
Studzienki betonowe i Īelbetowe muszą byü wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45, z elementami łączonymi na
uszczelkĊ, a włączenia rurociągów poprzez przejĞcia szczelne. Dno studzienki wraz z kinetą muszą stanowiü jednolitą
konstrukcjĊ monolityczną, wykonaną w wytwórni (beton min. C35/45).
Elementy prefabrykowane z betonu lub Īelbetu zaleĪnie od ciĊĪaru, moĪna układaü rĊcznie lub przy uĪyciu lekkiego
sprzĊtu montaĪowego. Przy montaĪu elementów naleĪy zwróciü uwagĊ na właĞciwe ustawienie krĊgów i płyt, wykorzystując
oznaczenia montaĪowe (linie), znajdujące siĊ na tych elementach.
Studzienki ze wzglĊdu na zróĪnicowanie materiałów i konstrukcji, naleĪy montowaü wg wytycznych producentów
studzienek lub poszczególnych ich elementów. Do montaĪu naleĪy stosowaü materiały polecane przez producentów
poszczególnych systemów.
Przy montaĪu studzienek betonowych i Īelbetowych naleĪy pamiĊtaü o szczególnych wymaganiach dotyczących takich
studzienek:
− studzienki wykonywane na mokro naleĪy wykonaü z betonu klasy C35/45, w gruncie nawodnionym z dodatkiem
Ğrodka uszczelniającego,
− wszystkie styki krĊgów powinny byü zatarte na gładko zaprawą cementową marki „80”,
− przy studzienkach, gdzie róĪnica wysokoĞci miĊdzy dnem a wlotem jest wiĊksza niĪ 0,5 m naleĪy wykonaü
z pionową rurĊ spadową z PVC na zewnątrz studzienki, na spadzie wykonaü obudowĊ z betonu B-25, spad
zabezpieczyü taĞmami samoprzylepnymi.
Regulacja włazów wyłącznie poprzez pierĞcienie betonowe, beton minimum C35/45. Włazy usytuowane w poboczach
i terenach zielonych naleĪy obetonowaü 1,0 x 1,0 x 0,2 m wokół włazu.
Studnie betonowe posadowiü na 10 cm podłoĪu z betonu C12/15 i podsypce piaskowej gruboĞci 10 cm, a studnie
z tworzyw sztucznych na podsypce z piasku o gruboĞci 15 cm.
Posadowienia na podłoĪu wzmocnionym wykonywaü wg dyspozycji w Projektach wykonawczych.
5.5.2 Studnie z PP i PE
Typowe studzienki o Ğrednicy DN 1000 mm z polipropylenu zwieĔczone teleskopowym adapterem do włazów
i pierĞcieniem odciąĪającym Īelbetowym, właz Īeliwny T40. Elementy studzienek łączone kielichowo za pomocą uszczelek.
GłĊbokoĞü połączeĔ kielichowych kinet i stoĪka – 20 cm. Studzienki wyposaĪone w drabinki zgodne z PN-EN 13596-2,
z Īywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym (GRP), barwionej w masie na jaskrawoĪółty kolor. Górna
powierzchnia szczebli przeciwpoĞlizgowa (z podłuĪnymi wyĪłobieniami). Minimalny odstĊp od Ğciany w dowolnym punkcie
– 15 cm, SzerokoĞü szczebla – 330 cm, odległoĞü miĊdzy wierzchem kolejnych szczebli – 30 cm, przekrój szczebla:
28,8 x 27,8 mm.
Dla podłączenia do studzienki kanałów i przyłączy, moĪna stosowaü zaĞlepki oraz zwĊĪki redukcyjne (tzw. redukcje
niesymetryczne o Ğrednicach nominalnych 200/160 mm). Studzienki montowaü zgodnie z wytycznymi producenta.
Na przyłączach zaprojektowano typowe studzienki rewizyjno-połączeniowe z PP, o Ğrednicy trzonu studzienki 425 mm.
Studzienki z PP o Ğrednicy trzonu 425 mm mogą byü składane z kinety, rury studziennej (trzonowej) oraz rury teleskopowej
z włazem Īeliwnym T12,5 ÷ T40. Właz Īeliwny tych studzienek w drogach nieutwardzonych, chodnikach i na posesjach,
montowaü na pierĞcieniu odciąĪającym.
Wszystkie włazy Īeliwne naleĪy dobrze zastabilizowaü na powierzchni terenu poprzez obetonowanie betonem klasy min.
C12/15.
5.6 Zbiornik pompowni Ğcieków
5.6.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
Geodezyjne wytyczenie lokalizacji pompowni, obsługa budowy i roboty ziemne powinna odbywaü siĊ zgodnie
z Rozporządzeniem MGPiB - Dz. U. nr 25/1995 poz. 133. Przy wykonywaniu robót przygotowawczych i ziemnych naleĪy
przestrzegaü zapisów Specyfikacji Technicznej. II. Roboty przygotowawcze i ziemne.
5.6.2 Charakterystyka budowlano-konstrukcyjna zbiorników pompowni
Zbiornik pompowni wykonany bĊdzie z prefabrykowanych elementów Īelbetowych, przywiezionych na budowĊ jako
gotowe konstrukcje. Materiał uĪyty do budowy zbiornika pompowni gwarantuje ich całkowitą szczelnoĞü.
Elementy zbiornika pompowni wykonano z elementów Īelbetowych o parametrach technicznych:
− zbiornik o Ğrednicy znormalizowanej: Dw = 2000 mm, zapewniającej moĪliwoĞü swobodnego montaĪu tłoczni
Ğcieków wraz z pompami oraz wyposaĪeniem;
− elementy prefabrykowane (podstawa z dnem, krĊgi oraz pokrywa zbiornika) z betonu klasy C40/50, wodoszczelnych
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−

−
−
−

(W8), mało nasiąkliwych (poniĪej 5 %) i mrozoodpornych (F-150); składniki i sposób produkcji betonu zgodny
z normą PN-88/B-06250, DIN 1045 i DIN 4281;
poszczególne elementy zbiornika uszczelniane są miĊdzy sobą za poĞrednictwem specjalnych uszczelek gumowych
odpornych w zakresie temperatur od – 30 °C do + 80 °C; odpornoĞü uszczelek na działanie Ğcieków kanalizacyjnych
w zakresie pH 5 ÷ 9 jest oznaczona wg PN-93/C-04236;
otwory pod rurociągi i przejĞcia kablowe muszą byü wykonane jako szczelne;
lokalizacja włazu i jego wymiary zgodnie z dokumentacją projektową;
szafy sterujące oraz przewody wentylacyjne zlokalizowaü zgodnie z lokalizacją okreĞloną w dokumentacji
projektowej.

5.6.3 Prace montaĪowe
PompowniĊ naleĪy montowaü w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie, przy czym wykop oraz jego
odwodnienie powinny byü wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. MontaĪ zbiornika pompowni
przewidziano w wykopie umocnionym.
Zbiornik posadowiony bĊdzie na podsypce z piasku gruboĞci 15 cm oraz podłoĪu z chudego betonu, który naleĪy
dokładnie wyprofilowaü dla zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika. Po pionowym ustawieniu zbiornika wykonaü jego
zasypkĊ warstwami piasku gr. 30 cm z dokładnym zagĊszczeniem kaĪdej warstwy.
Zbiornik pompowni wykonany jest z kilku elementów, naleĪy zwracaü szczególną uwagĊ na bardzo staranne połączenia
tych elementów przy uĪyciu kleju lub uszczelek, gdyĪ ma to decydujący wpływ na póĨniejszą szczelnoĞü całego zbiornika.
Zbiornik posiada przygotowane otwory lub króüce do połączenia pompowni z przewodami kanalizacyjnymi, naleĪy
go ustawiü tak, aby kierunki wyprowadzeĔ były zgodne z projektem. PompowniĊ naleĪy montowaü zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych, a prace związane z jej transportem i montaĪem powinny
byü prowadzone przy udziale osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. W przypadku dostarczenia na plac budowy
pompowni w stanie zdemontowanym, po posadowieniu i połączeniu poszczególnych elementów zbiornika, naleĪy dokonaü
montaĪu zbiornika tłoczni, pomp, wyposaĪenia i osprzĊtu mechanicznego. NastĊpnie naleĪy podłączyü pompowniĊ
do przewodów dopływowych (połączenie króüców zamontowanych przez producenta w zbiorniku pompowni z rurociągami
i kanałami) oraz do przewodów tłocznych (rodzaj połączenia zaleĪy od Ğrednicy i materiału rurociągu tłocznego
za pompownią - standardowo jest to połączenie kołnierzowe). Przed zasypaniem wykopu (zbiornika), naleĪy dokonaü
odbioru technicznego czĊĞciowego, polegającego na sprawdzeniu elementów, które staną siĊ niedostĊpne po zakoĔczeniu
budowy:
− lokalizacji pompowni w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu,
− podłoĪa na którym posadowiony jest zbiornik,
− izolacji zewnĊtrznych Ğcian zbiornika,
− stanu szczelnych przejĞü przez Ğciany oraz stanu połączeĔ elementów zbiornika.
NastĊpnym etapem jest podłączenie kabla zasilającego szafĊ sterowniczą do pól na listwie zaciskowej. W przypadku,
gdyby usytuowano szafĊ elektryczno-sterującą poza pompownią, naleĪy zamontowaü ją na odpowiednio przygotowanej
konstrukcji oraz podłączyü kabel zasilający. NastĊpnie naleĪy podłączyü kable zasilające i zabezpieczające pompy a takĪe
przewód impulsowy czujnika (czujników) poziomu Ğcieków. Po wykonaniu wszystkich prac montaĪowych, naleĪy dokonaü
odbioru koĔcowego pompowni, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz dokonaü rozruchu pompowni.
Rozruch naleĪy powierzyü serwisowi producenta pompowni i układów zasilająco-sterowniczych.
5.7 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem
W miejscach zbliĪeĔ i skrzyĪowaĔ z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące istniejącą
infrastrukturĊ. KaĪdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o wykonanych pracach zabezpieczających. Dla
kaĪdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich słuĪb uĪytkownika i uzgodni sposób zabezpieczenia.
W miejscach wystĊpowania kabli energetycznych i teletechnicznych przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Kable i linie energetyczne i teletechniczne naleĪy zabezpieczyü
na okres budowy poprzez załoĪenie rury osłonowej i podwieszenie na całej długoĞci wykopu, dodatkowo dla linii
napowietrznych – poprzez zabezpieczenie podpór.
Pozostałe uzbrojenie w miejscach duĪych zbliĪeĔ w pionie naleĪy zabezpieczyü poprzez zakładanie rur osłonowych
dwudzielnych na przewodach istniejących lub rur osłonowych na projektowanym uzbrojeniu.
W przypadku natrafienia na nieoznaczone uzbrojenie podziemne, prace naleĪy przerwaü i zawiadomiü właĞciciela
uzbrojenia.
5.8 Odbiory techniczne przewodów
5.8.1 Próba szczelnoĞci przewodów
KomisjĊ do przeprowadzenia próby szczelnoĞci powołuje Kierownik Budowy. Zadaniem komisji jest nadzór nad
przebiegiem próby i sporządzenie protokołu.
Protokół z komisyjnego przeprowadzenia próby szczelnoĞci przewodu powinien zawieraü:
− datĊ sporządzenia protokołu,
− nazwĊ przedsiĊbiorstwa wykonawczego,
− nazwĊ obiektu,
− nazwĊ instytucji przeprowadzającej próbĊ oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby,
− nazwĊ inwestora przewodów,
− nazwĊ instytucji uĪytkującej przewody po przyjĊciu do eksploatacji,
− rodzaj czynnika uĪytego do próby,
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ciĞnienie próby,
czas trwania próby,
spadek ciĞnienia dla przewodów tłocznych bądĨ iloĞci czynnika eksfiltrującego lub infiltrującego dla przewodów
bezciĞnieniowych (o swobodnym zwierciadle cieczy),
− zapisy liczbowe wszelkich pomiarów dokonanych w czasie trwania próby,
− ujawnione uszkodzenia i nieszczelnoĞci oraz sposoby ich usuniĊcia,
− wyniki prób i klauzulĊ dopuszczającą do odbioru koĔcowego.
Komisja dopuszcza przewody do prób, po otrzymaniu pisemnego oĞwiadczenia przedsiĊbiorstwa wykonawczego
(montującego przewody) i Inspektora Nadzoru, stwierdzającego zgodnoĞü wykonania przewodów z Dokumentacją
Projektową oraz przygotowanie przewodów do prób, zgodnie z wymaganiami.
5.8.1.1
Próba szczelnoĞci przewodów bezciĞnieniowych
PróbĊ szczelnoĞci przewodów naleĪy wykonaü zgodnie z wymaganiami normy [9] i [23].
Po zakoĔczeniu montaĪu i czĊĞciowej zasypki naleĪy przeprowadziü badania szczelnoĞci przy uĪyciu powietrza (metoda
L) lub przy uĪyciu wody (metoda W). Mogą byü przeprowadzone oddzielnie próby szczelnoĞci rur i kształtek oraz studzienek
np. badania dla rur i kształtek przy uĪyciu powietrza, a dla studzienek przy uĪyciu wody. W metodzie przy uĪyciu powietrza
(L) liczba badaĔ nie jest ograniczona. Metoda ta jest wygodna, lecz wymaga specjalistycznego sprzĊtu do zaĞlepiania
przewodów (rozdmuchiwane balony) i odpowiedniego doĞwiadczenia. JeĪeli jednak w czasie badania powietrzem zdarzają
siĊ pojedyncze lub ciągłe nieszczelnoĞci, to powinna byü zastosowana metoda przy uĪyciu wody i wyniki tych badaĔ bĊdą
decydujące. JeĪeli po zakoĔczonym montaĪu wystąpi woda gruntowa powyĪej grzbietu przewodów, to moĪna równieĪ
przeprowadziü badanie infiltracji wody do wnĊtrza przewodów. WstĊpna próba moĪe byü przeprowadzona przed
wykonaniem obsypki. Jednak dla ostatecznego potwierdzenia szczelnoĞci, naleĪy przeprowadziü badanie po wykonaniu
zasypki i usuniĊciu obudowy wykopu.
Badanie przy uĪyciu powietrza (metoda L).
Czasy badaĔ przewodów z wyłączonymi studzienkami w zaleĪnoĞci od Ğrednicy przewodu i metody badaĔ (LA, LB, LC,
LD) podano w tabeli nr 1. Metody badaĔ uznano za równorzĊdne, poniewaĪ ze wzglĊdu na róĪnorodne dotychczas
doĞwiadczenia krajów zachodnich nie moĪna jednoznacznie stwierdziü, czy lepiej stosowaü np. (LA) niskie ciĞnienie,
wyĪszy procentowo dopuszczalny spadek ciĞnienia (Po – 1 kPa, ǻP 25%) i dłuĪszy czas badania, czy (LD) wysokie ciĞnienie,
niĪszy procentowo dopuszczalny spadek ciĞnienia (Po - 20kPa, ǻP 7,5%) i krótki czas badania. Powinny byü zastosowane
szczelne zamkniĊcia. Badanie studzienek przy uĪyciu powietrza jest trudne, dlatego w praktyce studzienki rzadko badane
są tą metodą. JeĪeli jednak wyniki badaĔ studzienek bĊdą pozytywne, to moĪna czas badania dla studzienek za pomocą
powietrza skróciü do połowy, w odniesieniu do równowaĪnych Ğrednic przewodów. JeĪeli spadek ciĞnienia zmierzony
po podanym w tabeli 1 czasie badania jest mniejszy niĪ ǻP, to przewód spełnia wymagania.
−
−
−

Tabela 1. Warunki badania przy uĪyciu powietrza przewodów kanalizacyjnych
ĝrednica przewodu dn
ǻP
Metoda
Po
110
200
315
Materiał przewodu
badaĔ
(kPa)
(kPa)
Czas badania (minut)
LA
1
0,25
5
5
7
Rury betonowe
LB
5
1
4
4
6
nasiąkniĊte wodą
LC
10
1,5
3
3
4
i pozostałe materiały
LD
20
1,5
1,5
1,5
2
Kp
0,058
0,058
0,04

400
10
7
5
2,5
0,03

Po – ciĞnienie próbne powyĪej ciĞnienia atmosferycznego,
ǻP – dopuszczalny spadek ciĞnienia podczas badania,
t – czas badania wynikający z wzoru:
Po
t = 1 ⋅ ln
(min)
Kp
Po − ∆P
Kp =

12
dn

lecz max 0,058
ln = loge

Badanie przy uĪyciu wody (metoda W).
CiĞnienie próbne jest ciĞnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym nie powinno byü mniejsze niĪ 10 kPa, a wiĊksze niĪ 50 kPa
(1 do 5 m słupa wody) licząc od poziomu grzbietu rury. Dla przewodów, które zaprojektowano do pracy przy stałych
przeciąĪeniach, ciĞnienia próbne mogą byü wyĪsze. Po wypełnieniu przewodu wodą i wytworzeniu ciĞnienia próbnego
przewód powinien przez co najmniej 1 godzinĊ podlegaü stabilizacji. Czas badaĔ powinien wynosiü (30±1) minut. Poprzez
uzupełnianie w tym czasie poziomu wody, ciĞnienie powinno byü utrzymywane z dokładnoĞcią do 1 kPa. Wymagania
dotyczące badaĔ są spełnione, jeĪeli iloĞü dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni
zwilĪonej (m2):
− 0,15 l/m2 dla przewodów,
− 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami,
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− 0,4 l/m2 dla studzienek.
Przy badaniach pojedynczych połączeĔ przyjmuje siĊ, Īe wielkoĞü powierzchni odpowiada 1 m długoĞci przewodu przy
ciĞnieniu próbnym 50 kPa.
5.8.1.2
Próba szczelnoĞci rurociągów ciĞnieniowych
W celu sprawdzenia szczelnoĞci i wytrzymałoĞci połączeĔ przewodu naleĪy przeprowadziü próby szczelnoĞci. Próby
szczelnoĞci naleĪy wykonaü dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na Īądanie inwestora lub UĪytkownika naleĪy
równieĪ przeprowadziü próbĊ szczelnoĞci całego przewodu.
Zaleca siĊ przeprowadziü próbĊ ciĞnieniową hydrauliczną, jednakĪe w przypadkach uzasadnionych wzglĊdami
techniczno-ekonomicznymi moĪna stosowaü próbĊ pneumatyczną.
Do badaĔ naleĪy przystąpiü po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakoĞci złączy i odbiorze prac zgrzewania.
Badanie wstĊpne szczelnoĞci złączy zgrzewanych naleĪy przeprowadziü przed opuszczeniem rurociągu do wykopu.
KoĔce odcinka próbnego powinny byü zamkniĊte oraz wyposaĪone w króüce słuĪące do wprowadzenia czynnika próbnego
i umieszczenia manometrów kontrolnych. Przed rozpoczĊciem próby rurociąg naleĪy od wewnątrz i od zewnątrz oczyĞciü
z zanieczyszczeĔ.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagaĔ związanych z próbami szczelnoĞci są podane w normie. NiezaleĪnie od
wymagaĔ okreĞlonych w normie naleĪy zachowaü nastĊpujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby
szczelnoĞci:
− zastosowane do budowy przewodu materiały powinny byü zgodne z obowiązującymi przepisami,
− odcinki poddawane próbie szczelnoĞci mogą mieü długoĞü ok. 200 m w przypadku wykopów o Ğcianach
umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny byü odkryte
oraz w pełni widoczne i dostĊpne,
− odcinek przewodu powinien byü na całej swojej długoĞci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka,
− wszelkie odgałĊzienia od przewodu powinny byü zamkniĊte,
− profil przewodu powinien umoĪliwiaü jego odpowietrzenie w najwyĪszych punktach badanego odcinka,
− naleĪy sprawdzaü wizualnie wszystkie badane połączenia.
Rurociągi, przygotowane do próby, naleĪy napełniü wodą i dokładnie odpowietrzyü, nastĊpnie podnieĞü ciĞnienie
do wartoĞci równej 1,5-krotnoĞci najwyĪszego ciĞnienia roboczego, okreĞlonego w dokumentacji projektowej lecz nie mniej
niĪ 1,0 Mpa dla rur PN10. CiĞnienie to, w okresie 30 minut naleĪy dwukrotnie - co 10 minut - podnosiü do pierwotnej
wartoĞci. Po dalszych 30 minutach spadek ciĞnienia nie moĪe przekroczyü 0,06 MPa. W czasie nastĊpnych 120 minut spadek
ciĞnienia nie powinien przekroczyü 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, naleĪy je usunąü
i ponownie wykonaü całą próbĊ od początku. Czas prowadzenia próby szczelnoĞci – 24 godziny.
SzczelnoĞü odcinka i całego przewodu powinna byü sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą.
Po zakoĔczeniu próby szczelnoĞci naleĪy zmniejszyü ciĞnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien byü
opróĪniony z wody.
Wyniki prób szczelnoĞci odcinka jak i całego przewodu powinny byü ujĊte w protokołach podpisanych przez
WykonawcĊ, Zamawiającego oraz InĪyniera.
Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciĞnieniowych rurociągów bezciĞnieniowych i ciĞnieniowych stanowią
czĊĞü dokumentacji powykonawczej.

5.8.2 SzczelnoĞü odcinka na eksfiltracjĊ
Na wewnĊtrznej Ğcianie studzienki, znajdującej siĊ na górnym koĔcu odcinka przewodu, naleĪy wykreĞliü liniĊ poziomą
na wysokoĞci 0,5 m ponad górną krawĊdzią otworu wylotowego i zmierzyü łatą niwelacyjną wzniesienie wykreĞlonej linii
ponad dnem kanału, z dokładnoĞcią do 1 cm. Napełnianie przewodu wodą naleĪy, w miarĊ moĪliwoĞci, rozpocząü
od najniĪej połoĪonej studzienki oraz przeprowadziü powoli, aby umoĪliwiü usuniĊcie powietrza z przewodu. W przypadku
zbyt duĪych róĪnic poziomów terenu pomiĊdzy studzienkami, ograniczającymi badany odcinek przewodu, moĪna
napełnianie przeprowadziü od strony górnego koĔca odcinka przewodu, w sposób zapewniający pozostawienie w czasie
napełniania pustej czĊĞci przekroju, dla ułatwienia przepływu powietrza, aĪ do całkowitego napełnienia odcinka przewodu
wodą. Po napełnieniu wodą do Īądanego poziomu, jak dla próby szczelnoĞci, pozostawia siĊ odcinek przewodu podlegający
próbie na 1 godzinĊ, w celu odpowietrzenia. Przez ten czas naleĪy przeprowadziü przegląd badanego odcinka i kontrolĊ
złączy. NastĊpnie moĪna przystąpiü do pomiaru czasu i iloĞci ubytków wody w badanym odcinku. Kolejne, szczegółowe
etapy badania szczelnoĞci na eksfiltracjĊ, naleĪy przeprowadziü wg normy [9], [23].
Bez wzglĊdu na ĞrednicĊ, kanał powinien spełniaü niĪej podane warunki:
− nie powinien nastąpiü ubytek wody w czasie trwania próby szczelnoĞci,
− czas próby t, po ustabilizowaniu siĊ zwierciadła wody w studzience połoĪonej najwyĪej, wynosi:
9 t = 30 minut, dla odcinka przewodu o długoĞci do 50 m,
9 t = 1 godzina, dla odcinka przewodu o długoĞci powyĪej 50 m.
5.8.3 SzczelnoĞü odcinka na infiltracjĊ
Badanie szczelnoĞci odcinka na infiltracjĊ wykonuje siĊ w kolejnoĞci od koĔcowej studzienki przewodu, zgodnie z jego
spadkiem. Na wewnĊtrznej i zewnĊtrznej Ğcianie studzienki, znajdującej siĊ na górnym koĔcu odcinka przewodu, naleĪy
wykreĞliü linie poziome na wysokoĞci 0,5 m ponad górną krawĊdzią otworu wylotowego i zmierzyü łatą niwelacyjną
wzniesienie wykreĞlonych linii ponad dnem kanału, z dokładnoĞcią do 1 cm. W przypadku, gdy połoĪenie zwierciadła wody
gruntowej ustabilizuje siĊ na wysokoĞci wykreĞlonych linii, z odchyleniem ± 2 cm, wówczas moĪna obliczyü objĊtoĞü
dopuszczalnego dopływu Vw wg norm [9] i [23]. Na Ğcianie tej samej studzienki oraz na Ğcianach wszystkich studzienek
badanego odcinka przewodu, naleĪy wykreĞliü linie dopuszczalnego połoĪenia zwierciadła wody gruntowej, którego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
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przekroczenie moĪe spowodowaü wypór, a wiĊc naruszenie przewodu. Po czasie, w ciągu którego podniosło siĊ zwierciadło
wody gruntowej do poziomu poniĪej dopuszczalnego, lecz umoĪliwiającego infiltrowanie wód gruntowych do przewodu,
przeprowadza siĊ przegląd badanego odcinka przewodu a w szczególnoĞci studzienek, czy nie wystĊpuje przenikanie wody
gruntowej (infiltracja), Ğwiadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. Kolejne, szczegółowe etapy badania szczelnoĞci
na infiltracjĊ, naleĪy przeprowadziü wg normy [9].

5.9 Zabezpieczenia antykorozyjne
Wykonawca wykona zabezpieczenia antykorozyjne:
• rur stalowych (rury ochronne) i elementów stalowych poprzez oczyszczenie do II stopnia czystoĞci i 3-krotne
pokrycie powłoką malarską (farba epoksydowa do gruntowania, chemoodporna nawierzchniowa
z utwardzaczem);
• bloczków oporowych pod zasuwy przez malowanie zewnĊtrzne dwiema warstwami roztworu asfaltowego
i dwiema warstwami lepiku;
• elementów studni, zabezpieczyü przez posmarowanie z zewnątrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555:
pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P, dopuszcza siĊ stosowanie innego Ğrodka izolacyjnego
w uzgodnieniu z Inwestorem.
5.10 Wymagania kwalifikacyjne, warunki BHP i przeciwpoĪarowe
5.10.1 Wymagania kwalifikacyjne
Prace związane z budową i remontami rurociągów PE, mogą byü wykonywane przez osoby posiadające aktualne
uprawnienia kwalifikacyjne:
− Kierownik Robót i Inspektor Nadzoru – w zakresie kierowania i nadzoru nad budową i naprawami rurociągów
PE,
− zgrzewacze i monterzy – w zakresie zgrzewania i montaĪu rurociągów PE.
ZaĞwiadczenia kwalifikacyjne muszą byü aktualizowane w okresach:
−
dla osób wykonujących montaĪ i zgrzewanie rurociągów PE - co 2 lata,
dla projektantów, kierowników robót i dozoru technicznego - co 5 lat.
−
5.10.2 Warunki BHP i przeciwpoĪarowe
Oprócz ogólnych zasad bezpieczeĔstwa, których przestrzeganie jest niezbĊdne przy budowie przewodów, robotach
ziemnych, transporcie materiałów, itp., podczas prac związanych z budową rurociągów z PE, naleĪy zwracaü uwagĊ
na dodatkowe zagroĪenia związane z właĞciwoĞciami materiałów stosowanych przy budowie rurociągów oraz urządzeniami
specjalistycznymi.
W szczególnoĞci naleĪy zwróciü uwagĊ na:
− pracĊ w wykopach otwartych,
− sąsiedztwo maszyn ciĊĪkich do robót ziemnych oraz materiałów ciĊĪkich jak np. krĊgów betonowych,
− wystĊpowanie duĪych sił w układach napĊdów hydraulicznych zgrzewarek; brak uwagi i nieuwaĪne manipulowanie
rozdzielaczami hydraulicznymi, moĪe spowodowaü zmiaĪdĪenie rąk,
− wystĊpowanie duĪych ciĞnieĔ w hydraulicznych układach napĊdowych; przy zapowietrzonym układzie
hydraulicznym, uszkodzenie wĊĪa lub połączenia moĪe byü przyczyną strumienia oleju, który moĪe spowodowaü
obraĪenia oczu lub ciała,
− powstawanie ładunków elektrycznoĞci statycznej; moĪna temu zapobiegaü przez zwilĪenie rury i jej obłoĪenie mokrą
tkaniną,
− przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach obsługi, przy pracach ze zgrzewarkami,
− płytĊ grzewczą zasilaną napiĊciem 230V, która musi posiadaü uziemienie; zabrania siĊ podłączania płyty grzejnej do
gniazdka wtykowego, nie wyposaĪonego w sprawny bolec uziemiający,
− agregat prądotwórczy, który musi byü uziemiony i uĪytkowany zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi,
− kleje słuĪące do połączeĔ rurociągów i Ğrodki ostroĪnoĞci związane ze stosowaniem tych materiałów,
− błĊdne rozwiązania konstrukcyjne lub montaĪowe, które podczas próby szczelnoĞci mogą spowodowaü wzrost
naprĊĪeĔ w rurociągach, powyĪej wytrzymałoĞci doraĨnej i w efekcie spowodowaü rozerwanie rurociągów;
rozerwanie w takim przypadku ma charakter zniszczenia i powoduje wypływ czynnika próbnego całym przekrojem
rury, co moĪe spowodowaü zagroĪenie bezpieczeĔstwa.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakoĞci podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 6.
Kontrola, związana z wykonaniem kanalizacji, powinna byü przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie
z wymaganiami norm [6,8,9,19] i Warunków Technicznych [2,3,5,6]. Wyniki przeprowadzonych badaĔ naleĪy uznaü
za dodatnie, jeĪeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. JeĞli którekolwiek z wymagaĔ nie zostało
spełnione, naleĪy daną fazĊ robót uznaü za niezgodną z wymaganiami norm [5,8,9,19] lub Warunków Technicznych [2,3,5,6]
i po wykonaniu poprawek przeprowadziü badania ponownie.
W szczególnoĞci kontrola powinna obejmowaü:
− badania zgodnoĞci z dokumentacją projektową,
− badanie materiałów zuĪytych do budowy przez porównanie z wymaganiami okreĞlonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz normami przedmiotowymi i atestami producentów,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
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badanie ułoĪenia materiałów:
¾ głĊbokoĞci ułoĪenia przewodów i studni,
¾ ułoĪenia przewodów i studni na podłoĪu,
¾ odchylenia osi przewodu,
¾ odchylenia spadku,
¾ zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
− badanie izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
− sprawdzenie przejĞü szczelnych przez Ğciany,
− sprawdzenie montaĪu armatury,
− kontrola połączeĔ przewodów i elementów studni,
− badanie szczelnoĞü przewodów ciĞnieniowych,
− badanie szczelnoĞü przewodów grawitacyjnych i studzienek.
Wykonawca powinien przedłoĪyü osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego wszystkie protokoły
prób, atesty, gwarancje producenta dla zastosowanych materiałów.
−

7

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 7.
Jednostką obmiarową są:
− 1 mb – dla kanalizacji sanitarnej wraz z studniami i kształtkami kanalizacyjnym,
− 1 mb – dla rurociągów wodociągowych wraz z kształtkami, blokami oporowymi, próbami szczelnoĞci,
dezynfekcją, płukaniem oraz badaniem ciągłoĞci przewodu,
− 1 kpl. – dla zasuw Īeliwnych kołnierzowych wraz z obudową i skrzynką uliczną,
− 1 kpl. – dla studni technologicznych wraz z armaturą i wyposaĪeniem,
− 1 kpl. – dla zasuw wraz z opaską do nawiercania.

8

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 8.
Odbiór sieci kanalizacyjnej obejmuje odbiory czĊĞciowe przewodów i odbiór koĔcowy.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi czĊĞciowemu podlegają roboty podlegające zakryciu. Odbiór czĊĞciowy polega na sprawdzeniu zgodnoĞci
z dokumentacją projektową, ze Specyfikacją Techniczną, uĪycia właĞciwych materiałów, prawidłowoĞci montaĪu,
szczelnoĞci oraz zgodnoĞci z innymi wymaganiami okreĞlonymi w normach [6,8,9,19] i Warunkach Technicznych [2,3,5,6].
DługoĞü odcinków kanalizacji grawitacyjnej, podlegających odbiorom czĊĞciowym, nie powinna byü mniejsza niĪ odległoĞü
miĊdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badaĔ powinny byü ujĊte w formie protokołów i wpisane do Dziennika
Budowy.
Odbiór czĊĞciowy powinien byü dokonywany w czasie umoĪliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogólnego postĊpu robót.
8.2 Odbiór koĔcowy
Odbiór techniczny koĔcowy polega na odbiorze technicznym całkowitego przewodu i pompowni po zakoĔczeniu
ich budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moĪe on byü wczeĞniej oddany
do eksploatacji.
Przy odbiorze koĔcowym powinny byü dostarczone nastĊpujące dokumenty:
− dokumenty jak przy odbiorze czĊĞciowym,
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych czĊĞciowych,
− protokół przeprowadzonego badania szczelnoĞci całego przewodu,
− Ğwiadectwa jakoĞci wydane przez dostawców materiałów,
− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawnioną jednostkĊ
geodezyjną.
Przy odbiorze koĔcowym naleĪy sprawdziü:
− zgodnoĞü wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi
zmian i odstĊpstw od Dokumentacji Projektowej,
− protokoły z odbiorów czĊĞciowych i realizacjĊ postanowieĔ, dotyczących usuniĊcia usterek,
− aktualnoĞü dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia,
− protokoły badaĔ szczelnoĞci całego przewodu.
8.3 Wymagane dokumenty
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyü nastĊpujące dokumenty:
− DokumentacjĊ Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,
− Dziennik Budowy,
− dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany, wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
− dokumenty, dotyczące jakoĞci wbudowanych materiałów, atesty,
− dziennik zgrzewania (dotyczy rurociągów PE),
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
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−
−
−
−
−
−
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dziennik robót izolacyjnych,
protokoły ze sprawdzenia prawidłowoĞci wykonania dna wykopów i ułoĪenia przewodów,
protokoły zasypania przewodów,
protokoły z oczyszczenia i płukania przewodów,
protokoły z przeprowadzenia prób szczelnoĞci przewodów,
dokumenty, wyraĪające zgodĊ na odstĊpstwo od rysunków roboczych, z podaniem przyczyn,
zaĞwiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar, o legalizacji manometrów uĪytych do prób,
inwentaryzacjĊ geodezyjną przewodów na planach sytuacyjnych, wykonaną przez uprawnioną jednostkĊ geodezyjną,
protokoły odbioru robót przez właĞciciela przewodów.

PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1 Wymagania ogólne
Ustalenia ogólne dotyczące płatnoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra przewodu lub 1 pompowni obejmuje:
− zakup i transport materiałów na budowĊ,
− składowanie i dozór nad materiałami,
− prace przygotowawcze,
− montaĪ rur osłonowych,
− opuszczenie rur na dno wykopu,
− ułoĪenie rur w wykopie na przygotowanym podłoĪu (podsypce),
− wykonanie podbudowy pod studnie,
− regulacja osi i spadku rur,
− przyciĊcie rur w razie potrzeby,
− wykonanie połączeĔ zgrzewanych doczołowo i elektrooporowo i spawanych,
− montaĪ wszystkich elementów studni betonowych, wykonanie zwieĔczeĔ, montaĪ włazów,
− montaĪ armatury i uzbrojenia: kształtki, kołnierze, trójniki, łuki, kolana, zasuwy, czyszczaki, zawory
odpowietrzająco-napowietrzające i innych elementów wg dokumentacji projektowej,
− montaĪ bloków oporowych i podporowych oraz obetonowania skrzynek i włazów,
− wykonanie włączeĔ do studni lub innych obiektów, połączenia z sieciami istniejącymi,
− umieszczenie przewodów w rurach ochronnych (metody bezwykopowe),
− wykonanie ocieplenia przewodów,
− wykonanie izolacji studni,
− wykonanie prób ciągłoĞci sygnału,
− wykonanie prób szczelnoĞci,
− wykonanie dezynfekcji i płukania,
− rozruch instalacji,
− wykonanie wszelkich innych robót wystĊpujących w dokumentacji projektowej i związanych z układaniem
przewodów oraz studni.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie Normy i BranĪowe Normy
1. PN EN 476.
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
2. PN EN 752-1.
ZewnĊtrzne systemy kanalizacyjne. PojĊcia ogólne i definicje.
3. PN EN 1401-1.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciĞnieniowe systemy
przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieü zewnĊtrzna. Oznaczenia graficzne
4. PN-B-01700.
5. PN-87/B-10720.
Sieü kanalizacyjna zewnĊtrzna. Obiekty i elementy wyposaĪenia. Terminologia.
6. PN-B-10725.
Wodociągi. Przewody zewnĊtrzne. Wymagania i badania.
7. PN-B-10729.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
8. PN-74/B-10733.
Wodociągi. Przewody ciĞnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. PN-92/B-10735.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-99/B-10736.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
11. PN-98/C-89219-1.
Podziemne bezciĞnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiĊkczonego
polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania ogólne.
Podziemne bezciĞnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiĊkczonego
12. PN-98/C-89219-2.
polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczące rur.
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13. PN-87/H-74051/00. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
14. PN-EN 13598-2: 2009/AC: 2009. Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). CzĊĞü 2: Specyfikacja studzienek włazowych
i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego, głĊboko pod ziemią.
15. PN-EN 13598-1:2005. Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciĞnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen
(PP), i polietylen (PE). CzĊĞü 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz
z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi.
16. PN-93/H-74124.
ZwieĔczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uĪytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
17. PN-91/M-34501.
Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyĪowania gazociągów z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
18. BN-83/8836-02.
19. PN-EN 1852-1: 1999/A1:2004.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciĞnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. KrĊgi betonowe i Īelbetowe.
20. BN-86/8971-08.
21. BN-EN 805.
Załącznik A.27 – Procedura prób szczelnoĞci przewodów rurowych ciĞnieniowych
z tworzyw sztucznych.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne.
22. BN-83/9936-02.
Wymagania i warunki techniczne wykonania.
23. PN-EN 1610:2002.
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Zaopatrzenie w wodĊ Wymagania dotyczące systemów zewnĊtrznych i ich czĊĞci
24. PN-EN 805.
składowych.
25. PE-EN 12201.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen
(PE).
26. PN-EN 13244.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciĞnieniowych rurociągów
do wody uĪytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad
ziemią. Polietylen (PE).
27. PN-83/B-1700.
Instalacje wewnĊtrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
28. PN-EN 1917: 2004
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem
stalowym i Īelbetowe.
29. PN-EN 124: 2000.
ZwieĔczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kołowego
i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoĞcią.
30. PN-EN 545: 2000.
Rury, kształtki i wyposaĪenie z Īeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów
wodnych. Wymagania i metody badaĔ.
31. PN-EN 598: 2000.
Rury, kształtki i wyposaĪenie z Īeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia
do odprowadzenia Ğcieków. Wymagania i metody badaĔ.
32. PN-EN 13101: 2005. Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnoĞci.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
33. PN-86/B-09700.
34. PN-74/B-03020.
GłĊbokoĞü przemarzania gruntów.
35. PN-68/B-06050.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
36. PN-81/B-3020.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpoĞrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
37. PN-H-86020: 1971.
Stal odporna na korozjĊ (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki.
38. PH-EN-10088-1:2007. Stale odporne na korozjĊ. CzĊĞü 1. Gatunki stali odpornych na korozjĊ.
39. PN-EN 681-1: 2002/A3: 2006.
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających. CzĊĞü 1: Guma.
40. PN-EN 1074-2: 2002. Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzĊĞü 2:
Armatura zaporowa.
Armatura przemysłowa. DługoĞci zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej
41. PN-EN 558-1.
do rurociągów kołnierzowych. Armatura z zaznaczeniem PN.
42. PN-EN 1092-2: 1999. Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzĊtu
z oznaczeniem PN. CzĊĞü 2: Kołnierze Īeliwne.
43. PN-EN 1074-1:2002. Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzĊĞü 1:
Wymagania ogólne.
44. PN-EN 1074-2: 2002. Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzĊĞü 2:
Armatura zaporowa.
45. PN-EN 1074-3: 2002. Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzĊĞü 3:
Armatura zwrotna.
46. PN-EN 1074-4: 2002. Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzĊĞü 4: Zawory
napowietrzająco-odpowietrzające.
47. PN-EN 206-1.
Beton. CzĊĞü 1. Wymagania, właĞciwoĞci, produkcja i zgodnoĞü.
48. PN-EN 10216-5: 2005(U). Rury stalowe bez szwu do zastosowaĔ ciĞnieniowych. Warunki techniczne dostawy.
CzĊĞü 5: Rury ze stali odpornych na korozjĊ.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
49. PN-88/B-04481.
50. PN-B-04452: 2002.
Geotechnika. Badania polowe.
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51. PN-86/B-02480.

Grunty budowlane. OkreĞlenia, symbole. Podział i opis gruntów.

10.2 Akty Prawne
1. Zarządzenie Ministra ŁącznoĞci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaü linie
i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliĪenia siĊ lub
skrzyĪowania. Dz. U. nr 13/1992 poz. 94.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. nr 106/2000 poz. 1126.
3. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz. U. nr 2/1995 poz. 29.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. nr 140/1998 poz. 906.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. nr 47/2003 poz. 401.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uĪytkowego. Dz. U. nr 202/2004 poz. 2072.
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowaĔ geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoĞci geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie. Dz. U. nr 25/1995 poz. 133.
10.3 Inne wytyczne i zalecenia
1. Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreĞlające przedmiot zamówienia na roboty
budowlane. Izba Projektowania Budowlanego. Warszawa 2002.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaĪowych. Tom II: Instalacje Sanitarne
i Przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988.
4. Wytyczne techniczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dz. Bud. nr 15/1965.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie
budowy pompowni PS6Mk w miejscowoĞci MiĊkinia, która zostanie wykonana w ramach zadania pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót związanych z budową pompowni Ğcieków PS6Mk
oraz robót instalacyjnych w pompowni, stanowiącej element składowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoĞci MiĊkinia.
¾ pompownia Ğcieków PS6Mk, podziemna, studnia o Dw = 2,00 m, o Qp = 6,11 dm3/s.
1.3 Podstawowe okreĞlenia
OkreĞlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami
oraz z Normami Europejskimi.
• System kanalizacji sanitarnej – sieü przewodów, urządzeĔ i obiektów pomocniczych, które słuĪą do odprowadzania
Ğcieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych od uĪytkowników do oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizacji.
• Układ grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa siĊ dziĊki sile ciĊĪkoĞci i w którym kanały
są zwykle czĊĞciowo wypełnione.
• Układ grawitacyjno-tłoczny – Ğcieki układem kanałów dopływają grawitacyjnie do pompowni, skąd przetłaczane
są do oczyszczalni, odbiornika lub innego układu grawitacyjnego.
• Przewód tłoczny – rurociąg, przez który są tłoczone Ğcieki do oczyszczalni, odbiornika lub innego układu.
• Pompownia Ğcieków – obiekt inĪynierski wyposaĪony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia
techniczne, przeznaczony do przepompowywania Ğcieków:
• pompownia poĞrednia - przetłacza Ğcieki w obrĊbie jednego kanału powodując jego wypłycenie,
• pompownia rejonowa – przetłacza Ğcieki z jednego układu do drugiego lub bezpoĞrednio do odbiornika
lub na oczyszczalniĊ.
• ĝcieki bytowo-gospodarcze – Ğcieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, łazienek, ustĊpów i innych urządzeĔ
sanitarnych.
• Właz kanałowy- zwieĔczenie studzienki lub innej przestrzeni, składające siĊ z korpusu i pokrywy.
• Korpus – czĊĞü skrzynki wpustu lub włazu kanałowego, stanowiąca obudowĊ i podparcie pokrywy, montowana w miejscu
zabudowy.
• Pokrywa – czĊĞü ruchoma wzglĊdnie czĊĞci ruchome włazu kanałowego, słuĪące do zamykania otworów studzienek.
• Otwory wentylacyjne – otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne.
• Woda przypadkowa – nieprzewidywany, niepoĪądany przepływ w systemie kanalizacyjnym.
• Samooczyszczanie – zdolnoĞü przepływu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania czĊĞci stałych, które
w przeciwnym razie mogłyby siĊ trwale osadziü w rurociągu.
• Odbiór techniczny czĊĞciowy – odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających zakryciu, a mianowicie:
podłoĪa wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, próby szczelnoĞci przewodu i studzienek na eksfiltracjĊ
oraz infiltracjĊ (w gruntach nawodnionych przy nie stosowaniu stałego obniĪenia lub odciĊcia wód gruntowych).
• Odbiór techniczny koĔcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakoĔczeniu jego budowy,
a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moĪe byü on wczeĞniej oddany
do eksploatacji.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania ogólne pkt. 1.5.
2

MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania ogólne pkt. 2.

2.2 Tłocznia Ğcieków
Dopuszcza siĊ zastosowanie tłoczni Ğcieków producentów, którzy wykaĪą siĊ listą wdroĪeĔ w co najmniej
20 inwestycjach, gdzie obiekty pracują ponad 5 lat na terenie Polski, pod warunkiem zachowania pełnej zgodnoĞci
technologii z dokumentacją projektową i SIWZ. Obiekty te powinny posiadaü minimum te same lub wyĪsze parametry
techniczne (m. in. wydajnoĞü oraz wysokoĞü podnoszenia pompy) jak w niniejszej inwestycji.
Tłocznia musi posiadaü opiniĊ techniczną o braku zagroĪenia wybuchem i poĪarem.
Przy doborze urządzeĔ i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania Ğcieków obciąĪonych fazą stałą, w tym równieĪ
w strefie separacji skratek, naleĪy zachowaü minimalny swobodny przekrój (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niĪ
Ø 100 mm.
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2.2.1 Separator
Projektowaną pompowniĊ Ğcieków naleĪy wyposaĪyü w dwukanałowe separatory, zabudowane wewnątrz zbiornika
retencyjnego, które bĊdą chroniü pompy przed zablokowaniem czĊĞciami stałymi.
KaĪdy separator czĊĞci stałych powinien byü wyposaĪony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne zespoły
cedzące (górne i dolne) tak, aby pompa płucząc separator, tłoczyła podczyszczone Ğcieki przez dwa kanały-dolny
gwarantujący osiągniĊcie odpowiedniej prĊdkoĞci płukania i dolny, powodujący przepływ turbulentny, gwarantujący
wypłukanie separatora z czĊĞci stałych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanału. Podczas pracy pompy zespoły
cedzące powinny otwieraü siĊ, pozwalając Ğciekom na swobodny przepływ w całym obszarze przetłaczania (począwszy
od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Ğwietle przelotu jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia,
co gwarantuje skutecznoĞü oczyszczania siĊ separatorów. Nie dopuszcza siĊ separatorów ze stałymi elementami cedzącymi
pozostającymi stale w Ğwietle przepływu Ğcieków (typu krata, sito, kosze prĊtowe itp.)
Budowa separatora powinna wykluczaü moĪliwoĞü cofniĊcia siĊ Ğcieków z separatora do rozdzielacza, bez wzglĊdu
na stan pracy pomp i poziom Ğcieków; zapewnienie jednego kierunku przepływu przez separator stanowi zawieradło
pływające, samoczynnie zamykające moĪliwoĞü cofniĊcia Ğcieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu Ğcieków.
2.2.2 Zbiornik retencyjny tłoczni
Tłocznia Ğcieków o wydajnoĞci 22 m3/h wyposaĪona w hermetyczny zbiornik o pojemnoĞci 107 l z włazem rewizyjnym.
Przewiduje siĊ wyposaĪenie projektowanej pompowni w tłoczniĊ Ğcieków posiadającą stabilny, sztywny, zamkniĊty
zbiornik retencyjny, wodoszczelny i pomijając otwory wentylacyjne – zabezpieczony przed wydzielaniem odorów,
zagroĪeniem wybuchem oraz odporny na wypadek piĊtrzenia Ğcieków.
Projektowany zbiornik powinien byü wykonany ze stali odpornych na agresywne oddziaływanie Ğcieków (szczególnie
na biokorozjĊ) dziĊki dwukrotnemu zabezpieczeniu specjalną powłoką antykorozyjną. Minimalna gruboĞü powłoki
antykorozyjnej w jednym kryciu wynosi 250 ȝm. Zastosowanie jednorodnej powłoki na całej powierzchni zbiornika
zabezpiecza przed oddziaływaniem agresywnych Ğcieków równieĪ miejsca spawane, które w przypadku konstrukcji
stalowych niezabezpieczonych powłokami ochronnymi, stanowią najsłabsze ogniwo z punktu widzenia odpornoĞci
na korozjĊ.
Zbiornik retencyjny tłoczni powinien posiadaü tylko jeden duĪy otwór rewizyjny, zlokalizowany na górnej powierzchni,
który pozwoli bez rozszczelniania bocznych płaszczyzn zbiornika na :
− łatwy montaĪ i demontaĪ wszystkich zainstalowanych w jego wnĊtrzu podzespołów,
− kontrolĊ stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych zespołów,
− sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnĊtrza zbiornika z osadów bądĨ złogów tłuszczu.
2.2.3 Pompy
Suche pionowe wielokanałowe pompy Ğciekowe 1+1
− wydajnoĞü kaĪdej z pomp w punkcie pracy Qp = 20 m3/h,
− wysokoĞü podnoszenia Hp = 11 m H2O,
− silnik IP 67, moc silnika P2 = 1,5 kW.
Projektowana tłocznia Ğcieków posiada dwa pracujące przemiennie zespoły pomp, o wydajnoĞci równej maksymalnej
projektowanej wydajnoĞci przepompowni.
KaĪda pompa powinna byü chroniona przed zablokowaniem czĊĞciami stałymi poprzez zastosowanie dwukanałowych
pionowych separatorów, zabudowanych wewnątrz zbiornika retencyjnego.
Pompy muszą przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem
producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogólnie dostĊpnych czĊĞci zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia,
moĪliwoĞci przewiniĊcia silników w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.
2.3 Rurociągi technologiczne
Zaprojektowano do wykonania nastĊpujące rurociągi technologiczne:
• rurociąg doprowadzający Ğcieki do pompowni ze stali 0H18N9 o Ğrednicy DN 200 mm,
• rurociąg tłoczny Ğcieków ze stali 0H18N9 o Ğrednicy DN 100 mm,
• rurociąg odwadniający z rur PE100, SDR11 o Ğrednicy Dz = 40 x 3,7 mm,
• rurociąg odpowietrzający tłoczniĊ Ğcieków z rur PVC o Ğrednicy 75 mm,
• rurociąg odpowietrzający zbiornik pompowni z rur PVC o Ğrednicy 160 mm,
• rurociąg doprowadzający wodĊ do zbiornika pompowni z rur PE100, SDR11, PN16 o Ğrednicy 40 x 3,7 mm.
2.4 Armatura
2.4.1 Zasuwa kołnierzowa
− ĝrednica nominalna:
− CiĞnienie nominalne:
− Masa:
− Korpus i pokrywa:
− Ochrona antykorozyjna:
− TrzpieĔ:
− Uszczelnienie trzpienia:

DN 100 mm i DN 200 mm,
PN10/16,
23 kg (DN 100), 65 kg (DN 200),
Īeliwo sferoidalne min. GGG-40,
powłoka z farby epoksydowej zewnątrz i wewnątrz min. 250 ȝm,
stal nierdzewna 1.4021,
pierĞcieĔ zgarniający z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa
z gumy EPDM,
− Tuleja oporowa O-ringów, Ğlizgi klina:
tworzywo sztuczne,
− Klin:
rdzeĔ z Īeliwa sferoidalnego, zawulkanizowany zewnĊtrzną i wewnĊtrzną powłoką
z gumy EPDM,
− PierĞcieĔ oporowy trzpienia, nakrĊtka klina:
mosiądz,
− ĝruby pokrywy:
stal nierdzewna 1.4301,
− Uszczelka pokrywy:
guma EPDM.
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2.4.2 Klapa zwrotna
− ĝrednica nominalna:
DN 100 mm,
− CiĞnienie nominalne:
PN 10,
− Masa:
24 kg,
− Korpus pokrywy:
Īeliwo szare GG25,
− Element zamykający:
Butyl B 100, rdzeĔ stal ST37,
− Uszczelka pokrywy:
Butyl B 100,
− Elementy dĨwigni:
Stal C45
Klapa zwrotna przystosowana do zabudowy za pomocą kołnierzy. Element zamykający wykonany z rdzenia stalowego
z powłoką elastomerową i uszczelką wargową gwarantującą szczelnoĞü klapy nawet przy niewielkim przeciwciĞnieniu.
Pochylone siedzisko klapy redukujące siłĊ uderzenia oraz hałas podczas zamykania jednoczeĞnie zapewniające swobodny
przepływ medium. MoĪliwoĞü wymiany elementu zamykającego przepływ bez koniecznoĞci demontaĪu klapy.
2.4.3 Przepływomierz elektromagnetyczny DN100
− ĝrednica nominalna:
DN 100 mm,
− CiĞnienie nominalne:
PN 16,
− StopieĔ ochrony obudowy: IP65,
− PrzewodnoĞü medium:
5 s/cm,
− Materiał elektrody:
stal 1H18N9T,
− Wykładzina głowicy:
guma ebonitowa lub polietylen twardy lub PTFE (teflon) lub Al2O3,
− Pobór mocy:
10W,
− Zakres pomiarowy:
ustawialny w przedziale 0,5 – 10 m/s,
− WyĞwietlacz:
podwójna linijka alfanumeryczna 2 x 16 znaków LCD, podĞwietlana,
− Klawiatura:
czteroprzyciskowa,
2.4.4 Pompa odwadniająca, zatapialna w wykonaniu ze stali nierdzewnej.
Pionowa, jednostopniowa, odĞrodkowa pompa zanurzeniowa, wykonana ze stali nierdzewnej z pionowo
wyprowadzonym rurociągiem tłocznym. Wirnik z jednokrawĊdziowymi łopatkami ze ĞciĊtymi brzegami zabezpieczony
sitem. Podczas pracy ciągłej sito wlotowe musi zawsze byü całkowicie zanurzone w cieczy. ZewnĊtrzna czĊĞü obudowy
stanowi jeden element. Przewód zasilający oraz przewód łącznika pływakowego są podłączone do pompy przy pomocy
gumowej, wodoszczelnej wtyczki, poprzez hermetycznie szczelne gniazdo stojana pompy. MoĪliwe jest dostarczenie pompy
z jedno- lub trójfazowym silnikiem, z rotorem mokrym i łoĪyskiem smarowanymi specjalnym płynem. Silnik wyposaĪony w
automatyczne zabezpieczenie przed przeciąĪeniem, chłodzony pompowaną cieczą.
Materiały:
− Obudowa zewnĊtrzna:
stal nierdzewna 1.4301,
− Korpus pompy:
stal nierdzewna 1.4301,
− Kosz ssawny:
stal nierdzewna 1.4301,
− Wirnik:
stal nierdzewna 1.4301,
− Wał:
stal nierdzewna 1.4057,
− Obudowa statora:
stal nierdzewna 1.4301,
− Łopatki kierujące:
stal nierdzewna 1.4301,
− ŁoĪyska:
wĊgiel,
− PierĞcienie O-ring:
NBR,
− Kable:
H 07 RN-F,
2.4.5 Zawór zwrotny kulowy z miĊkkim uszczelnieniem
− CiĞnienie nominalne:
PN 10,
− Masa:
2 kg,
− Korpus i pokrywa:
Īeliwo sferoidalne GGG-40,
− Ochrona antykorozyjna:
powłoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 ȝm,
− Uszczelka pokrywy:
O-ring z gumy NBR,
− Kula:
aluminium zawulkanizowane gumą NBR, o Ğrednicy 48 mm,
− ĝruby i nakrĊtki:
stal nierdzewna 1.4301,
2.4.6 MiĊkkouszczelniająca zasuwa klinowa z króücami PE do zgrzewania
− CiĞnienie nominalne:
PN 16,
− Masa:
11,5 kg
− Króüce PE do zgrzewania: PE100, SDR 11,
− ĝrednica nominalna/DN rury: 32/40 mm,
− Korpus i pokrywa:
Īeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18, wewn. i zewn. epoksydowane,
− Wrzeciono:
stal nierdzewna 1.4021 z walcowanym gwintem,
− Klin:
Īeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 z nawulkanizowaną zewn. i wewn. powłoką
elastomerową,
− Uszczelka:
O-ring z elastomeru,
− Uszczelka zwrotna, pierĞcieĔ dławicowy, uszczelka pokrywy: elastomer,
− ĝruby z łbem walcowym o gnieĨdzie szeĞciokątnym ze stali St8.8
2.5 Zasilanie elektroenergetyczne
Zasilanie elektroenergetyczne, sterowanie oraz monitoring pracy pompowni podano w Specyfikacji Technicznej V.
Roboty elektryczne. Zasilanie i sterowanie pompowni.
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Projektowaną pompowniĊ naleĪy włączyü do systemu monitoringu i wizualizacji w technologii GPRS, który obowiązuje
na terenie Gminy MiĊkinia. Oprogramowanie ma współpracowaü z istniejącym systemem monitoringu (jako dodatkowa
zakładka w istniejącym i eksploatowanym oprogramowaniu). Istniejący i funkcjonujący u zamawiającego system sterowania
monitoringu w oparciu o technologiĊ GPRS nie moĪe byü zmieniony na inny. Nie dopuszcza siĊ równieĪ moĪliwoĞci
współdziałania dwóch lub wiĊcej róĪnych systemów sterowania i monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych.
2.6 Drabinka
Zbiornik wyposaĪyü w drabinkĊ ze stali kwasoodpornej 1.4301 umoĪliwiającą zejĞcie na dno zbiornika. Drabinka
o szerokoĞci zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), ze stopniami antypoĞlizgowymi.
2.7 Właz
Właz o wymiarach 1200 (2 x 600) x 800 mm, dwudzielny, z kominkiem wentylacyjnym, ocieplany pianką
poliuretanową, z zamkiem specjalnym.
2.8 WĊzeł wodomierzowy z punktem czerpalnym
Zestaw wodomierzowy powinien byü zgodny z normą PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 i posiadaü wszystkie wymagane
polskimi przepisami atesty.
Zestaw wodomierzowy do montaĪu wodomierza 1” składa siĊ z:
• wodomierz mokrobieĪny R160, Dn 15 mm, Q = 2,5 m3/h, montowany w pozycji horyzontalnej,
• konsola wykonana z blachy stalowej z powłoką galwaniczną lub epoksydową,
• 2 zawory kulowe wykonane z mosiądzu z powłoką galwaniczną,
• zawór zwrotny antyskaĪeniowy wykonany z mosiądzu z powłoką galwaniczną,
• Ğrubunki mosiĊĪne,
• Ğruby, nakrĊtki, podkładki ze stali ocynkowanej
• zawór hydrantowy z szybkozłączem dn = 52 mm.
2.9 Składowanie
Urządzenia, armaturĊ, kształtki, naleĪy przechowywaü w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazów w opakowaniach fabrycznych.
Rury o róĪnych Ğrednicach i gruboĞciach powinny byü tak składowane, aby rury o grubszej Ğciance i wiĊkszej Ğrednicy
winny znajdowaü siĊ na spodzie.
Nie naleĪy wsuwaü rur o mniejszych Ğrednicach do rur o wiĊkszych Ğrednicach.
3

SPRZĉT
Wymagania ogólne dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania ogólne pkt. 3.
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponowaü sprzĊtem montaĪowym wynikającym z technologii prowadzenia
robót.
Zgodnie z technologią załoĪoną do wykonania wyposaĪenia technologicznego proponuje siĊ uĪyü nastĊpującego sprzĊtu:
• Īuraw samochodowy,
• podnoĞnik,
• narzĊdzia tnące do ciĊcia rur,
• szlifierki kątowe,
• zestaw acetylenowo-tlenowy,
• spawarki,
• giĊtarki,
• gwinciarka,
• ucinacze.

4

TRANSPORT
4.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące transportu materiałów podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Elementy wyposaĪenia pompowni
Materiały i urządzenia naleĪy transportowaü w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiały naleĪy ustawiü równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyü przed moĪliwoĞcią
przesuwania siĊ podczas transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakoĞü robót i właĞciwoĞci przewoĪonych towarów.
Przy transporcie prefabrykatów na kołowym Ğrodku transportowym prefabrykaty powinny byü układane na elastycznych
przekładkach ułoĪonych w pionie.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania ogólne pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
W przygotowanym wykopie naleĪy wykonaü ławĊ Īwirowo-piaskową w geowłókninie o gruboĞci 0,25 m i płytĊ
fundamentową z betonu C12/15 o gruboĞci 15 cm i wymiarach 3,2 x 3,2 m.
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Roboty montaĪowe naleĪy poprzedziü sprawdzeniem wymiarów budowlanych komory, usytuowania otworów
w Ğcianach, pionowoĞci i poziomów powierzchni Īelbetowych. Komora winna byü bez przecieków, sucha i oczyszczona
z zanieczyszczeĔ. Urządzenia i elementy instalacji przygotowywane są do montaĪu na zewnątrz komory.
Poszczególne elementy zbiornika przepompowni łączyü na uszczelki. Na dnie zbiornika wykonaü wylewkĊ betonową
oraz fundament pod tłoczniĊ. W Ğcianach pompowni wykonaü zgodnie z dokumentacją projektową otwory technologiczne
dla rurociągów w rurach ochronnych. W wykonanych otworach technologicznych zamocowaü przejĞcia szczelne dla
rurociągów.
Zamontowaü do Ğcian zbiornika drabinĊ włazową stalową ze stali kwasoodpornej 1.4301 (0H18N9).
5.3 Roboty instalacyjne
Po posadowieniu i połączeniu poszczególnych elementów zbiornika pompowni, montuje siĊ wszystkie przewody
w przejĞciach przez Ğciany komory wraz z przejĞciami szczelnymi.
Zbiornik tłoczni przy uĪyciu dĨwigu naleĪy opuĞciü do wnĊtrza komory i postawiü na wytyczonym miejscu na dnie
zbiornika. Przy pomocy elementów wsporczych zbiornik wypoziomowaü i dopasowaü wysokoĞciowo do kanału
dopływowego. Dla ustabilizowania posadowienia tłoczni wykonaü naleĪy podbetonowanie płyty dennej zbiornika tłoczni
przy uĪyciu betonu C16/20 (B20).
Zgodnie z projektem wykonywany jest montaĪ pomp z silnikami, armatury przewodów połączeniowych i tłocznych,
przewodu tłocznego zbiorczego z przepływomierzem do przejĞcia przez ĞcianĊ komory.
NastĊpnie wykonuje siĊ montaĪ wyposaĪenia komory tj. włazu, instalacji wentylacyjnej zbiornika i komory tłoczni.
RównoczeĞnie winien byü prowadzony montaĪ elementów instalacji elektrycznej.
Roboty instalacyjne naleĪy przeprowadzaü zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontaĪowych a prace powinny byü prowadzone przy udziale osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Wszystkie prace
instalacyjne naleĪy przeprowadziü w oparciu o instrukcje producenta pompowni.
Wymagania dotyczące instalacji elementów wyposaĪenia pompowni:
Rurociągi i armatura
• rurociągi (piony tłoczne) wewnątrz pompowni powinny byü łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali
kwasoodpornej,
• wszystkie spoiny (spawy) naleĪy wykonaü w technologii właĞciwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG,
przy uĪyciu głowicy zamkniĊtej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spawy powinny byü na Īyczenie Inwestora (Inspektora Nadzoru) udokumentowane wydrukiem
parametrów spawania.
Drabinka
• drabinka z wyciąganymi porĊczami powinna umoĪliwiaü zejĞcie na dno zbiornika i posiadaü szerokoĞü zgodną
z normą PN-80/M-49060 (co najmniej 30 cm).
Właz
PoniewaĪ pompownia jest usytuowana w planowanym ciągu komunikacyjnym, naleĪy zastosowaü właz dostosowany do
typu pomp i pompowni. Poziom pokrywy powinien znajdowaü siĊ około 20 cm nad powierzchnią terenu.
• pompowniĊ naleĪy wyposaĪyü we właz o wymiarach zgodnych z projektem;
• właz naleĪy zabezpieczyü za pomocą zamka przed otwarciem przez osoby nieuprawnione.
Pompownia powinna byü tak zlokalizowana i wykonana, aby nie dostawały siĊ do niej wody deszczowe.
Przepływomierz
• Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 mm PN16 do Ğcieków z głowicą pomiarową z przyłączami
kołnierzowymi z rury ze stali nierdzewnej wyłoĪoną wewnątrz wykładziną izolacyjną z gumy ebonitowej lub teflonu.
• Na wewnĊtrznej stronie wykładziny znajdują siĊ elektrody pomiarowe oraz elektroda do wykrywania „pustej rury”.
• Na zewnątrz rury głowicy znajduje siĊ układ elektromagnetyczny osłoniĊty obudową ze stali lakierowanej lub stali
nierdzewnej.
• W skrzynce zaciskowej znajdują siĊ zaciski cewek i elektrod. Do poziomu zacisków głowica jest hermetyczna dziĊki
wypełnieniu zalewą elektroizolacyjną.
• Kable łączące głowicĊ z przetwornikiem są wyprowadzone przez dwa dławiki P11. GłowicĊ łączy siĊ
z przetwornikiem kablami dostarczonym przez producenta.
• Głowica jest zasilana napiĊciem wolnozmiennym o amplitudzie poniĪej 24 V.
• Głowice naleĪy dodatkowo wyposaĪyü w pierĞcieĔ uziemiający.
• Sygnał wejĞciowy z elektrod jest wzmacniany przez wzmacniacz pomiarowy.
• Układ przetwarzania składa siĊ ze stopnia o programowanym wzmocnieniu, obwodu eliminującego zakłócenia i dryft
zera, układu detekcji przepływu wstecznego i przetwornika A/C.
• CzĊĞü cyfrowa posiada pełną izolacjĊ galwaniczną od pozostałych obwodów. Zawiera programowalne układy EPLD
oraz specjalizowany mikroprocesor wyposaĪony w zegar czasu rzeczywistego RTC i nieulotną pamiĊü statyczną
NVRAM.
• Podstawowe funkcje czĊĞci cyfrowej:
o Przetwarzanie sygnału cyfrowego na wielkoĞci proporcjonalne do przepływu,
o Zliczanie przepływu przez dwa liczniki w dwóch kierunkach,
o Zachowanie nastaw, stanu liczników i informacji o czasie pracy,
o Sterowanie układami wyjĞciowymi przetwornika.
• Czteroprzyciskowa klawiatura umoĪliwia przeglądanie i wprowadzanie nastaw.
• WyĞwietlacz standardowo wskazuje przepływ chwilowy i stan jednego z liczników.
• Obwody wyjĞciowe umoĪliwiają współpracĊ z układami automatyki.
• Przetwornik wyposaĪony w układ wykrywania „pustej rury”.
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•

NaleĪy zachowaü minimalne odcinki proste rurociągu o długoĞci 3DN przed i 2DN za głowicą pomiarową
w przypadku zabudowy w pobliĪu kolan, zasuw, zaworów lub innych elementów zaburzających przepływ.

Połączenia wyrównawcze
• w celu uniemoĪliwienia pojawienia siĊ róĪnych potencjałów i niebezpiecznych napiĊü na przedmiotach metalowych
(drabinka, prowadnice, korpusy pomp i silników pomp, rurociągi i armatura), naleĪy zastosowaü połączenia
wyrównawcze,
• przewód wyrównawczy naleĪy prowadziü od punktu do punktu z koĔcowym podłączeniem do głównej szyny
ekwipotencjalnej.
Szafa sterownicza
SzafĊ elektryczno-sterującą naleĪy zamontowaü na odpowiednio przygotowanej konstrukcji oraz podłączyü kabel
zasilający (tzn. podłączyü kabel zasilający szafĊ sterowniczą do pól na listwie zaciskowej). NastĊpnie naleĪy podłączyü kable
zasilające i zabezpieczające pompy, a takĪe przewody impulsowe czujników poziomów Ğcieków.
Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, naleĪy dokonaü odbioru koĔcowego pompowni, zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami oraz dokonaü rozruchu pompowni. Rozruch technologiczny pompowni
przeprowadza Wykonawca Robót wraz z grupą serwisową producenta pomp i sterowania łącznie z przeszkoleniem obsługi
i spisaniem protokołu w obecnoĞci InĪyniera i UĪytkownika.
5.4 Uruchomienie tłoczni
Po zabezpieczeniu dopływu wody do zbiornika tłoczni, zostaną uruchomione rĊcznie kolejno pompy, ze sprawdzeniem
pracy, kierunku obrotów, sprawdzenia parametrów pracy pomp (elektryczne i hydrauliczne) przy zamkniĊtej zasuwie.
Zwraca siĊ uwagĊ o niedopuszczalnoĞci pracy pompy „na sucho”.
Po odbiorze technicznym, próbach szczelnoĞci i droĪnoĞci przewodu tłocznego, zapewnieniu dopływu Ğcieków
i odbioru z przewodu tłocznego, moĪna przeprowadziü próby pracy instalacji tłoczni.
Uruchomiony zostaje dopływ Ğcieków i uruchomiane kolejno rĊcznie kaĪda z pomp. Po uzyskaniu pozytywnych
wyników, moĪna przełączyü na pracĊ w automatyce.
5.5 Rozruch technologiczny
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchu technologicznego pompowni. Opracuje instrukcjĊ rozruchu
i wykona wg tej instrukcji rozruch. Rozruch technologiczny pompowni musi przeprowadziü grupa serwisowa producenta
pomp i sterowania, łącznie ze szkoleniem obsługi i spisaniem protokołu w obecnoĞci osoby pełniącej nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego i UĪytkownika.
Wykonawca Robót jest zobowiązany do zapewnienia stosownych gwarancji i ciągłą obsługĊ serwisową w okresie
gwarancyjnym tj. naprawy gwarancyjne w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
Wykonawca opracuje instrukcjĊ eksploatacji w 4 egzemplarzach i przekaĪe Zamawiającemu przed przekazaniem pompowni.
Przed rozpoczĊciem eksploatacji naleĪy przeszkoliü osoby, które bĊdą odpowiedzialne za utrzymanie pompowni
w ruchu. Szkolenie powinno obejmowaü warunki eksploatacji, oraz podstawowe zasady związane z bezpieczeĔstwem
uĪytkowania pompowni. Obsługa pompowni powinna odbywaü siĊ zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczoną
przez producenta.
Wszystkie koszty związane z rozruchem i przekazaniem pompowni do eksploatacji oraz opracowaniem niezbĊdnych
dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ujmie w cenie jednostkowej montaĪu pompowni.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 6.
Kontrola jakoĞci wykonania robót powinna byü przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót.
Wyniki przeprowadzonych badaĔ naleĪy uznaü za dodatnie, jeĪeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały
spełnione. JeĞli którekolwiek z wymagaĔ nie zostało spełnione, naleĪy daną fazĊ robót uznaü za niezgodną
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadziü ponowne badania.
Kontrola jakoĞci robót powinna obejmowaü nastĊpujące badania:
a) zgodnoĞci z rysunkami,
b) dostosowania montaĪu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robót
budowlanych,
c) zgodnoĞci montowanych urządzeĔ oraz materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej,
d) prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeĔ,
e) prawidłowego wykonania połączeĔ rurociągów, elementów zbiornika pompowni,
f) ułoĪenia rurociągów:
g) rzĊdnych ułoĪenia,
h) odchylenia osi,
i) odchylenia spadku,
j) zmiany kierunków,
k) zabezpieczenia przewodów przed zamarzaniem,
l) zabezpieczenia przed korozją czĊĞci metalowych,
m) szczelnoĞci przewodów przy pomocy pneumatycznych i wodnych prób szczelnoĞci,
n) sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłoĞci Īył, zgodnoĞci
oznakowania z adresami podanymi na rysunkach,
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o)
p)
7

sprawdzenie przewodów sygnałowych - nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków, moĪliwoĞci
odpowietrzeĔ i odwodnieĔ, doboru przekroju, odległoĞci od oĞrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej
temperaturze, droĪnoĞci i szczelnoĞci,
wykonanie pomiarów i badaĔ elektrycznych.

OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej I. Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest
• kpl. zbiornika pompowni z elementów prefabrykowanych betonowych o Ğrednicy wewnĊtrznej Ø 2000 mm,
z wykonanymi otworami montaĪowymi i przejĞciami szczelnymi, wyposaĪony w drabinĊ, z wykonaniem
posadowienia zbiornika, wylewki na dnie zbiornika i fundamentu pod tłoczniĊ, z osadzeniem rur ochronnym
w otworach montaĪowych, obejmujący zakup, dostarczenie, składowanie i montaĪ wszystkich elementów, czynnoĞci
przygotowawcze, kontrolĊ pracy wszystkich elementów, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac,
• kpl. zespołu zbiornikowo - pompowego (tłoczni) wraz z wyposaĪeniem technologicznym (rurociągi, kształtki,
armatura, urządzenia pomiarowe) oraz z instalacją wentylacyjną i szafą sterowniczą, na podstawie rysunków
i pomiaru w terenie, obejmujący zakup, dostarczenie, składowanie i montaĪ wszystkich elementów, czynnoĞci
przygotowawcze, podłączenie i przeprowadzenie rozruchu oraz szkolenia, kontrolĊ pracy wszystkich elementów,
uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

8

ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 8.

8.2 Odbiór czĊĞciowy
Odbiorowi czĊĞciowemu podlegają roboty ulegające zakryciu.
Odbiór czĊĞciowy polega na sprawdzeniu zgodnoĞci z Dokumentacją Projektową, ze Specyfikacją Techniczną, uĪycia
właĞciwych materiałów, prawidłowoĞci montaĪu, szczelnoĞci oraz zgodnoĞci z innymi wymaganiami okreĞlonymi
w normach i Warunkach Technicznych. Wyniki z przeprowadzonych badaĔ powinny byü ujĊte w formie protokołów
i wpisane do Dziennika Budowy.
8.3 Odbiór koĔcowy
Odbiór techniczny koĔcowy polega na odbiorze technicznym całego obiektu po zakoĔczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub czĊĞci obiektu w przypadku, gdy moĪe on byü wczeĞniej oddany do eksploatacji.
Przy odbiorze koĔcowym powinny byü dostarczone nastĊpujące dokumenty:
− dokumenty jak przy odbiorze czĊĞciowym,
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych czĊĞciowych,
− protokół przeprowadzonego badania szczelnoĞci całego obiektu,
− Ğwiadectwa jakoĞci wydane przez dostawców materiałów,
− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana przez uprawnioną
jednostkĊ geodezyjną.
Przy odbiorze koĔcowym naleĪy sprawdziü:
− zgodnoĞü wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczącymi zmian i odstĊpstw od dokumentacji projektowej,
− protokoły z odbiorów czĊĞciowych i realizacjĊ postanowieĔ, dotyczących usuniĊcia usterek,
− aktualnoĞü dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia,
− protokoły badaĔ szczelnoĞci całego obiektu.
Odbioru koĔcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoĞci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.
Odbiór koĔcowy koĔczy siĊ protokolarnym przejĊciem instalacji do uĪytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uĪytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
9

PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1 Wymagania ogólne
Ustalenia ogólne dotyczące płatnoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl zbiornika pompowni Ğcieków obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie podkładu betonowego pod zbiornik,
- zakup, transport i składowanie materiałów i urządzeĔ,
- montaĪ zbiornika,
- wykonanie wylewki betonowej na dnie zbiornika oraz fundamentu pod tłoczniĊ,
- wykonanie przykrycia zbiornika,
- wykonanie niezbĊdnych izolacji,
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- wykonanie dociąĪenia pompowni (jeĞli dokumentacja projektowa zakłada koniecznoĞü dociąĪenia),
- wykonanie pomiarów i badaĔ,
- próby szczelnoĞci i prace pomiarowe,
- wywóz odpadów i ich utylizacja,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl wyposaĪenia zbiornika pompowni Ğcieków obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup, transport i składowanie tłoczni Ğcieków, rurociągów technologicznych oraz pozostałych materiałów
i urządzeĔ wraz z armaturą i kształtkami,
- montaĪ tłoczni Ğcieków, rurociągów technologicznych z uzbrojeniem i wentylacją oraz pozostałych elementów,
- uruchomienie pompowni – rozruch (hydrauliczny, mechaniczny i technologiczny) i koszt szkolenia obsługi,
- opracowanie i dostarczenie szczegółowej instrukcji eksploatacji pompowni Ğcieków,
- wywóz odpadów i ich utylizacja,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Polskie Normy i BranĪowe Normy
1.
PN EN 476.
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
2.
PN EN 752-1.
ZewnĊtrzne systemy kanalizacyjne. PojĊcia ogólne i definicje.
3.
PN EN 1401-1.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciĞnieniowe systemy
przewodowe z niezmiĊkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
4.
PN-B-01700.
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieü zewnĊtrzna. Oznaczenia graficzne.
5.
PN-87/B-10720.
Sieü kanalizacyjna zewnĊtrzna. Obiekty i elementy wyposaĪenia. Terminologia.
6.
PN-B-10725.
Wodociągi. Przewody zewnĊtrzne. Wymagania i badania.
7.
PN-B-10729.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
8.
PN-74/B-10733.
Wodociągi. Przewody ciĞnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
9.
PN-92/B-10735.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-99/B-10736.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
11. PN-98/C-89219-1. Podziemne bezciĞnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiĊkczonego
polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania ogólne.
12. PN-98/C-89219-2. Podziemne bezciĞnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z niezmiĊkczonego
polichlorku winylu (PVC-U). Wymagania dotyczące rur.
13. PN-87/H-74051/00. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
14. PN-94/H-74051-1. Włazy kanałowe klasy A 15.
15. PN-94/H-74051-2. Włazy kanałowe klasy B 125, C 250.
16. PN-93/H-74124.
ZwieĔczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uĪytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
17. BN-83/8836-02.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
18. BN-62/8971-02.
Wymagania i badania przy odbiorze zewnĊtrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
19. BN-86/8971-08.
Prefabrykaty budowlane z betonu. KrĊgi betonowe i Īelbetowe.
20. BN-86/9192-06.
Wodociągi wiejskie. SzczelnoĞü przewodów z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
21. BN-83/9936-02.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i warunki techniczne wykonania.
22. PN-EN-1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające. CzĊĞü 2: Armatura
zaporowa.
23. PN-EN 558-1
Armatura przemysłowa. DługoĞü zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do
rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.
24. PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzĊtu z
oznaczeniem PN. CzĊĞü 2 Kołnierze Īeliwne.
25. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa, Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające, CzĊĞü 1:
Wymagania ogólne.
26. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa, Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające, CzĊĞü 2: Armatura
zaporowa.
27. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa, Wymagania uĪytkowe i badania sprawdzające, CzĊĞü 3: Armatura
zwrotna.
28. PN-EN 206-1
Beton CzĊĞü 1 Wymagania właĞciwoĞci produkcja i zgodnoĞü.
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29.
30.
31.

PN-EN 10088-1:1998
Stale odporne na korozjĊ Gatunki.
PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowaĔ ciĞnieniowych, Warunki techniczne dostawy,
CzĊĞü 5 Rury ze stali odpornej na korozjĊ.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane, OkreĞlenia, symbole, podział i opis gruntów.

10.2 Akty Prawne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz. U. nr 106/2000 poz. 1126.
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej. Dz. U. nr 2/1995 poz. 29.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. nr 140/1998 poz. 906.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. nr 47/2003 poz. 401.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uĪytkowego. Dz. U. nr 202/2004 poz. 2072.
10.3 Inne wytyczne i zalecenia
1. Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreĞlające przedmiot zamówienia na roboty
budowlane. Izba Projektowania Budowlanego. Warszawa 2002.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaĪowych. Tom II: Instalacje Sanitarne
i Przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988.
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej STWiOR – Roboty elektryczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z realizacją inwestycji pod nazwą Zasilanie w energiĊ elektryczną i AKPiA dla pompowni PS6Mk działka nr 77/4.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych specyfikacją techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru czĊĞciowego i koĔcowego oraz wykonania robót elektrycznych
związanych z zasilaniem pompownią Ğcieków dla zadania Zasilanie w energiĊ elektryczną i AKPiA dla pompowni PS6Mk
działka nr 77/4. Zakres prac obejmuje:
• Zakup i dostawa kabli niskiego napiĊcia i sterowniczych
• Wykopanie rowów kablowych
• UłoĪenie przepustów kablowych
• UłoĪenie kabli zgodnie z listą kablową.
• Pomiary geodezyjne
• Zasypanie rowów kablowych
• Badania odbiorcze, pomiary.
• Dostawa sterownic dla pompowni Ğcieków
• Podłączenie kabli do rozdzielnic niskiego napiĊcia i sterownic pompowni Ğcieków.
• Podanie napiĊcia na linie kablowe.
• Wykonanie pomiarów kontrolnych ze sporządzeniem protokołów
• Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
• Opracowanie instrukcji eksploatacji i obsługi urządzeĔ.
1.4. OkreĞlenia podstawowe.
OkreĞlenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonania robót oraz zgodnoĞü z dokumentacją projektową, STWiOR
i poleceniami InĪyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne.
Wymagania ogólne podano w punkcie 2. STWiOR „Wymagania ogólne”.
2.2. Stosowane materiały.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót bĊdących przedmiotem niniejszej STWiOR są nastĊpujące materiały
podstawowe:
a) Kable elektroenergetyczne
Kable elektroenergetyczne typu YKY, YKXS z Īyłami miedzianymi w izolacji polwinitowej lub polipropylenu sieciowanego na napiĊcie 1 kV, Dla Īyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla Īyły ochronnej
kombinacja barw Īółto-zielonej. Kolor powłoki kabli Ğredniego napiĊcia winien byü czerwony. Na powłoce kabli winno
znajdowaü siĊ oznakowanie producenta, metraĪ, napiĊcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeĔstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto naleĪy dołączyü atest fabryczny do kaĪdej partii zlokalizowanej
na bĊbnie.
b) Przewody kabelkowe
Przewody kabelkowe typu YDY z Īyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiĊcie 750 V. Dla Īyły neutralnej
wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla Īyły ochronnej kombinacja barw Īółto-zielonej. Na powłoce
przewodów kabelkowych winno znajdowaü siĊ oznakowanie producenta, metraĪ, napiĊcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczeĔstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
c) OsprzĊt rozdzielczy
CałoĞü osprzĊtu rozdzielczego na napiĊcie do 1 kV winna byü przystosowana do montaĪu na euroszynie, posiadaü certyfikat na znak bezpieczeĔstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy tablic rozdzielczych winny posiadaü stopieĔ szczelnoĞci IP 66. Rozdzielnice w obiektach, w których wystĊpuje zagroĪenie agresywnymi oparami Ğcieków, powinny byü wyposaĪone w wentylacjĊ nadciĞnieniową.
Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót. – V. Roboty elektryczne.

82

ͣƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũŝĚĞƐǌĐǌŽǁĞũǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝDŝħŬŝŶŝĂƵů͘<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ
ʹWůĂĐƉŽĚǌĂďƵĚŽǁħŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁČ͟
d) OsprzĊt instalacyjny
OsprzĊt instalacyjny, tj. wyłączniki, gniazda wtykowe i puszki rozgałĊĨne winny byü w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnoĞci IP 44. Gniazda wtykowe dla instalacji o napiĊciu obniĪonym 24 V winny mieü odmienny układ otworów
wtykowych niĪ gniazda na napiĊcie 230 V. CałoĞü osprzĊtu winna posiadaü certyfikat na znak bezpieczeĔstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.
e) OsprzĊt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)
OsprzĊt AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w Ğrodowisku agresywnym chemicznie i o duĪej wilgotnoĞci winny
byü w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnoĞci IP 65. Czujnik zanurzeniowy do pomiaru poziomu Ğcieków powinien posiadaü stopieĔ szczelnoĞci IP 68. CałoĞü osprzĊtu winna posiadaü certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wzglĊdnie
aprobatĊ techniczną i deklaracjĊ zgodnoĞci z tą aprobatą. Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali
certyfikat jakoĞci ISO.
Magazynowanie materiałów na budowie.
Dostarczone na budowĊ materiały elektryczne naleĪy przechowywaü w pomieszczeniach zamkniĊtych, przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oĞwietlonych. NaleĪy dąĪyü do tego aby materiały przechowywane były w opakowaniach fabrycznych.. Minimalne wymagania dla pomieszczeĔ magazynowych to:
- pomieszczenia zamkniĊte,
- temperatura wewnĊtrzna +15 do +300C,
- wilgotnoĞü wzglĊdna powietrza nie wiĊcej niĪ 80%,
- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych,
- natĊĪenie oĞwietlenia minimum 100 lx.
2.2.1. Sterownice pompowni Ğcieków - wymagania.
Pompownia Ğcieków powinna byü dostarczona z szafką sterowniczą – sterownicą o nastĊpujących parametrach.
Układ sterowania pompowni Ğcieków powinien zawieraü:
wyposaĪenie pompowni Ğcieków w aparaturĊ zasilająco-sterującą;
szafka sterownicza musi zapewniaü rozruch pomp – przewiduje siĊ rozruch za pomocą urządzeĔSoftStart; szafka musi
zapewniaü szczelnoĞü IP 66 i posiadaü podwójne drzwi;
wyposaĪenie szafki:
wyłącznik główny (przełącznik zasilania – sieü/agregat),
układ kontroli 3 faz,
przełączniki rodzaju pracy dla pompowni Ğcieków,
wyłączniki silnikowe,
urządzenia SoftStart dla kaĪdej pompy osobno
wyłączniki róĪnicowoprądowe dla kaĪdej pompy osobno
wyłaczniki róĪnicowoprądowe dla pozostałych odbiorów,
lampki kontrolne pracy i awarii dla pomp,
styczniki,
przyciski sterowania rĊcznego z lampką,
przełączniki auto/stop/rĊcznie,
sterownik swobodnie programowalny z wyĞwietlaczem – polskie komunikaty,
licznik czasu pracy pomp realizowane programowo przez sterownik,
listwy zaciskowe,
grzałki z termostatem,
wtyk stały 400V do awaryjnego podłączenia przewoĨnego agregatu prądotwórczego,
gniazdo 230V do podłączenia elektronarzĊdzi lub oĞwietlenia przenoĞnego,
schemat elektryczny i skrócona instrukcja obsługi, umocowana trwale na widocznym miejscu wewnątrz szafki.
Wymagania dotyczące sygnałów sterowniczych pompowni Ğcieków:
1.
Pomiar czasu pracy pomp i iloĞci załączeĔ.
2.
Pomiar napiĊcia zasilania i jego monitorowanie.
3.
Zabezpieczenie róĪnicowo – prądowe.
4.
Zabezpieczenie silnikowe niezaleĪne dla kaĪdej pompy.
5.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
6.
Zabezpieczenie pływakami przed sucho biegiem i przepełnieniem pompowni.
7.
Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.
8.
Zabezpieczenie przed asymetrią zasilania.
9.
Zabezpieczenie przed spadkiem napiĊcia w sieci.
10. Złącze podłączenia agregatu prądotwórczego.
11. WyĞwietlanie przyczyn awarii na wyĞwietlaczu sterownika.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

Zasilanie awaryjne automatyki.
Przycisk sterowania rĊcznego.
Funkcja czasowego uruchomienia pomp w przypadku małego napływu Ğcieków.
Funkcja kontroli temperatury silników pomp zrealizowana w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu silnika.
Funkcja kontroli przecieku do komory silnikowej pomp.
Funkcja sygnalizacji optyczno – dĨwiĊkowej stanu awarii np.: brak fazy, brak zasilania, uszkodzenie pomp, przekroczenie okresu przeglądu pomp, przepełnienie pompowni, suchobieg pomp.
Funkcja ogrzewania skrzyni w przypadku spadku temperatury poniĪej „0” sterowana termostatem.
Listwy zaciskowe bezĞrubowe (z wyjątkiem listwy zasilającej).
Hermetyczna obudowa wykonana z tworzywa o IP66 i zaliczona do II klasy ochronnoĞci. Szafka powinna posiadaü podwójne drzwi na zewnĊtrznych nie montuje siĊ Īadnych urządzeĔ z wyjątkiem naklejanych tabliczek ostrzegawczych.
Drzwi zewnĊtrzne powinny byü zamykane na zamek patentowy z kluczem pasującym do wszystkich pompowni Ğcieków (klucz master). Na drzwiach wewnĊtrznych naleĪy umieĞciü wszystkie elementy sterownicze i łączeniowe a takĪe
wyĞwietlacz sterownika. Do drzwi wewnĊtrznych przewiduje siĊ dostĊp obsługi nie posiadającej Ğwiadectw kwalifikacyjnych „E” lub „D” do 1 kV w związku z tym powinny byü tak przygotowane aby osoby te mogły obsługiwaü sterownicĊ bez ich otwierania.
Gniazdo remontowe 230 V.
Sterownik zawierający odpowiednią iloĞü wejĞü wyjĞü dwustanowych i analogowych zaleĪnie od zaprojektowanego
układu sterowania. Sterownik powinien zawieraü byü zintegrowany z wyĞwietlaczem kolorowym dotykowym 5,7” lub
wiĊkszym o rozdzielczoĞci minimum 320x240 dpi oraz wyjĞcie komunikacyjne RS-485/RS232, USB, Ethernet, gniazdo karty pamiĊci 2 GB. PrĊdkoĞü skanowania programu 0,2 ms/k. Bloki regulatora PID ,moĪliwoĞü rozbudowy o dodatkowe wejĞcia i wyjĞcia zarówno analogowe jak i dwustanowe.
Analizator parametrów sieci z portem Ethernet np. DMG 900 D048+EXP 10 13.
Radiomodem czĊstotliwoĞü pracy 370 do 470 MHz zgodna z istniejącą siecią radiową uĪytkowaną przez Zamawiającego, napiĊcie zasilania 9 do 30 VDC, temperatura pracy -25°C ÷ +55°C, NiestabilnoĞü czĊstotliwoĞci < ±1,5 kHz, odstĊp
sąsiedniokanałowy 12,5 kHz lub 25 kHz, moc wyjĞciowa konfigurowalna, czułoĞü odbiornika < -115 dB, tłumienie
miĊdzykanałowe > - 8 dB, selektywnoĞü > 60 dB, tłumienie szumów intermodulacyjnych > 65 dB, port RS232 lub RS422/RS485/.
Przepływomierz elektromagnetyczny – czujnik przepływu oraz przetwornik przepływu z modułem komunikacyjnym
Modbus RTU.
Sonda ultradĨwiĊkowa do pomiaru poziomu Ğcieków 4 ÷ 20 mA.
Przemysłowy Router GPRS EDGE 3G lub 4G – 4 wejĞcia Ethernetowe.
Zasilanie układu sterowania (sterownika i modułu telemetrycznego, czujników i przetworników itp.) powinno zapewniaü po zaniku napiĊcia zasilającego stacji obsługowej i pompowni minimum 16 godzin pracy i transmisji danych z baterii akumulatorów ładowanych z zabudowanego zasilacza buforowego.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnej ochrony przeciwprzepiĊciowej czĊĞci niskoprądowej
Szafa sterownicza musi byü docelowo wyposaĪona jednoczeĞnie w czĊĞü wysokoprądową i niskoprądową (sterującą).
Sygnaly wymagane dla pomp:
sygnaly binarne - informacje:
- ochrona nadprądowa Ok.,
- stycznik załączył,
- temperatura silnika Ok.,
- pompy, sprĊĪarka w trybie rĊcznym lub automatycznym,
- sygnały binarne - komenda:
- załącz pompĊ
- zabezpieczenie przeciw przeciąĪeniowe,
- styk z wyłącznika głównego,
- brak fazy,
- otwarcie szafy - sygnał optyczno-dĨwiĊkowy z opóĨnieniem (przewidzieü moĪliwoĞü wyłączenia sygnału akustycznego przez wybranie odpowiedniego ustawienia z panelu operatorskiego),
- otwarcie włazów - sygnał optyczno-dĨwiĊkowy z opóĨnieniem,
- temperatura uzwojenia stojana,
- zgłoszenie obsługi kodem (logowanie siĊ do systemu monitoringu pracownika, który otwiera szafĊ sterowniczą.
KaĪdy pracownik upowaĪniony do przeglądu szafki ma swój np. 4-cyfrowy kod dostĊpu rozpoznawalny przez
dyspozytorniĊ.).
Sygnały analogowe pompowni Ğcieków:
- prądy pomp,
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- poziom Ğcieków w pompowni
- czasy pracy pomp
- iloĞü załączeĔ pomp
- dane cyfrowe z miernika parametrów sieci (prądy napiĊcia moce czynna i bierna energia czynna i bierna, cos φ.
Sygnały przesyłane do sterownika:
- załącz wyłącz pompy,
- odstaw do remontu pompĊ,
- kasowanie awarii
- sterowanie oĞwietleniem zewnĊtrznym
- poziomy sterujące pomp (poziom załącz wyłącz poszczególnych pomp).
2.2.2. Monitorowanie pracy pompowni - wymagania.
Podane wyĪej wymagania co do wyposaĪenia sterownic naleĪy uzupełniü o zabudowanie modułu telemetrycznego GSM /
GPRS. Moduł telemetryczny GSM / GPRS (z kartą ze stałym adresem IP w ramach APN uĪytkowanego przez przedsiĊbiorstwo
wodociągowo kanalizacyjne.
Zasilanie obwodów sterowania wykonano z obwodów 24 VDC oraz obwodów 230 VAC. Stacja obsługowa i pompownia
sterowana bĊdzie za pomocą sterownika swobodnie programowanego.
Dodatkowo przewiduje siĊ, iĪ w przypadku uszkodzenia sterownika bĊdzie moĪliwoĞü samoczynnego przejĞcia na sterowanie
tradycyjne za pomocą sond konduktometrycznych (odpadniĊcie przekaĨnika, lub przełączenie rĊczne). Dodatkowo w przypadku
uszkodzenia sondy ultradĨwiĊkowej układ sterowania powinien samoczynnie przejĞü na sterowanie sondami
konduktometrycznymi z równoczesnym powiadomieniem o awarii sondy. Przewiduje siĊ takie oprogramowanie sterowania, aby
równoczeĞnie o awarii była informowana Centralna Dyspozytornia. WymianĊ danych pomiĊdzy sterownikiem w pompowni
a systemem SCADA w dyspozytorni. KaĪdy ze sterowników komunikacyjnych (modułów telemetrycznych) naleĪy wyposaĪyü
w kartĊ SIM ze stałym numerem IP. Przewiduje siĊ przekazywanie takich danych binarnych jak:
1. Stan załączenia pomp.
2. Stany awarii pomp – wyłączenie przez wyłącznik róĪnicowoprądowy
3. Stany awarii pomp – wyłączenie przez termistor
4. Stany awarii pomp – wyłączenie przez wyłącznik silnikowy.
5. Otwarcie szafki sterowniczej lub włazów do pompowni.
Przesyłane bĊdą teĪ takie dane analogowe jak:
1. Czas pracy pomp.
2. IloĞü załączeĔ pomp
3. Prądy pobierane przez silnik pomp
W drugą stronĊ bĊdą przesyłane nastĊpujące polecenia:
1. Załącz wyłącz pomp,
2. Odstaw do remontu pompĊ.
3. Kasowanie awarii.
4. Zmiana parametrów sterowania.
5. Sterowanie oĞwietleniem zewnĊtrznym.
Do komunikacji z centralną dyspozytornią stosowany bĊdzie radiomodem o parametrach podanych wyĪej. Antena kierunkowa
bĊdzie umieszczona na słupie oĞwietlenia placu pompowni. Przy wejĞciu kabla antenowego do radiomodemu zabudowaü
ochronnik przeciwprzepiĊciowy dla przewodu antenowego.
Do komunikacji z centralną dyspozytornią stosowany bĊdzie równieĪ routera GPRS 3G. Połączenia sterownika z modułem
telemetrycznym odbywaü siĊ bĊdzie za pomocą połączenia Ethernetowego.
Dodatkowo lokalnie z poziomu panelu operatorskiego sterownika przewiduje siĊ wyĞwietlanie wszystkich podanych wyĪej
informacji oraz wprowadzanie wszystkich podanych wyĪej nastaw.
Ponadto po otwarciu szafki lub włazu naleĪy przewidzieü wprowadzenie kodu wyłączającego sygnał alarmu optycznego
włamania.
2.2.3. Oprogramowanie sterownika - wymagania.
Oprogramowanie sterownika stacji obsługowej i pompowni zarówno w wersji development (narzĊdzia do programowania wraz
z licencjami dla uĪytkownika) jak i RunTime licencjami oraz z oprogramowaniem Ĩródłowym dla sterowania stacją obsługową
i pompownią (wraz z licencjami) powinno byü przekazane podczas odbioru koĔcowego na oryginalnych płytkach CD producentów
oprogramowania (lub PenDrive-ach) oraz formie papierowej (licencje, certyfikaty itp., zrzeczenie siĊ praw autorskich dla
zastosowania dla przekazywanej stacji sprĊĪarek (bez prawa przenoszenia na inne)). Oprogramowanie aplikacyjne ma byü
przekazane w wersji edytowalnej z czytelnymi komentarzami i oznaczeniami w łatwy sposób identyfikujące urządzenie z którego
lub do którego przesyłany jest sygnał (nie dopuszcza siĊ nieedytowalnych np. skompilowanych wersji oprogramowania).
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Dodatkowo obowiązkiem wykonawcy jest stworzenie oprogramowania wizualizacyjnego w centralnej dyspozytorni jak
równieĪ dla dostĊpu poprzez Internet.
2.3. Wyroby budowlane.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bĊdą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
InĪyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące Ĩródła
wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie Ğwiadectwa badaĔ, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InĪynierowi.
2.4. OdpowiedzialnoĞü wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych wyrobów budowlanych
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właĞciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoĪeniami PZJ.
3. SPRZĉT
3.1. SprzĊt uĪywany do wykonywania robót.
Do wykonania robót bĊdących przedmiotem niniejszej STWiOR stosowaü nastĊpujący, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez InĪyniera, sprzĊt:
koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemnoĞci łyĪki 0,15 m3
Īuraw na podwoziu samochodowym o udĨwigu do 4 Mg
samochód dostawczy o noĞnoĞci do 0,9 Mg
spawarka wirująca o prądzie 300-500A
elektronarzĊdzia rĊczne
przyrządy pomiarowe do prób i badaĔ pomontaĪowych.
Uwaga: Parametry sprzĊtu podane są orientacyjnie.
3.2. Zobowiązanie wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoĞü
i Ğrodowisko wykonywanych robót.
3.3. Wymagania dla uĪywanego sprzĊtu.
SprzĊt uĪywany do realizacji robót powinien byü zgodny z ustaleniami STWiOR, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptacjĊ InĪyniera.
3.4. Dokumenty wymagane od wykonawcy.
Wykonawca dostarczy InĪynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. SprzĊt uĪywany do transportu.
Do transportu materiałów, sprzĊtu budowlanego, urządzeĔ i urobku z robót ziemnych stosowaü nastĊpujące, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez InĪyniera Ğrodki transportu:
samochód dostawczy o noĞnoĞci do 0,9 Mg
samochód skrzyniowy do 5 Mg
przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg
przyczepa do przewoĪenia kabli do 4 Mg
przyczepa dłuĪycowa do przewoĪenia słupów
Uwaga: Parametry sprzĊtu podane są orientacyjnie
4.2. Zobowiązanie wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakoĞü
robót i właĞciwoĞci przewoĪonych towarów. ĝrodki transportu winny byü zgodne z ustaleniami STWiOR, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptacjĊ InĪyniera.
4.3. Ruch na drogach publicznych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniaü wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzglĊdem formalnym, jak i bezpieczeĔstwa.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie
z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowĊ oraz
postanowieniami Kontraktu
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5.2. Zakres robót przygotowawczych.
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych nastĊpujące prace przygotowawcze:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,
b) dostarczenie na teren budowy niezbĊdnych materiałów, urządzeĔ i sprzĊtu budowlanego,
c) wykonanie niezbĊdnych prac badawczych i projektowych,
d) wykonanie zasilania w energiĊ elektryczną miejsca wykonywania Robót,
e) powiadomienie EnergiaPro i Rejonu Energetycznego właĞciwego dla miejsca wykonywania Robót oraz wszystkich
UĪytkowników uzbrojenia podziemnego, z którymi uzgodniono DokumentacjĊ Budowy, o terminie rozpoczĊcia robót
zasadniczych.
5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót.
5.3.1. Układanie kabli w rowach kablowych
Przed przystąpieniem do robót kablowych naleĪy dokonaü geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robót naleĪy
oznakowaü i zabezpieczyü. PrzejĞcia dla pieszych wyznaczyü po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywaü
wąskoprzestrzenne o szerokoĞci dna 0,4 m. i głĊbokoĞci 0,8 m. dla kabli NN. W gruntach nie piaszczystych kable naleĪy układaü
linią falistą (zapas ca 3 % na kompensacjĊ przesuniĊü gruntu) na warstwie piasku o gruboĞci 0,1 m. i zasypaü warstwą piasku
o gruboĞci 0,1 m. NastĊpnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o gruboĞci, co najmniej 0,15 m. naleĪy
ułoĪyü foliĊ ostrzegawczą koloru niebieskiego dla kabli NN o gruboĞci, co najmniej 0,5 mm. Pozostałą czĊĞü wykopu zasypaü
gruntem rodzimym z odpowiednim zagĊszczeniem. Zaleca siĊ ubijanie gruntu w wykopie za pomocą wibratorów. LiniĊ kablową na
całej długoĞci naleĪy oznakowaü za pomocą oznaczników nakładanych na kabel w odstĊpach nie mniejszych niĪ 10 m.
5.3.2. Układanie kabli w przepustach
GłĊbokoĞü wykopów dla układania przepustów pod drogami i terenami utwardzonymi winna zapewniü moĪliwoĞü ułoĪenia
rury przepustowej tak, aby odległoĞü od górnej powierzchni rury do górnej powierzchni drogi wynosiła, co najmniej 1,0 m.
Przepusty rurowe winny byü o 0,5 m. dłuĪsze z kaĪdej strony od szerokoĞci jezdni z krawĊĪnikami. Analogicznie przy
skrzyĪowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu, przepusty rurowe winny byü o 1,0 m. dłuĪsze z obu stron, od
szerokoĞci kolidującego uzbrojenia.
W miejscach skrzyĪowania i zbliĪenia układanego kabla z innymi sieciami, kabel nn naleĪy układaü w rurze ochronnej,
gruboĞciennej PVC.
5.3.3. MontaĪ słupów oĞwietleniowych
Słupy stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor czarny naleĪy ustawiaü na gotowym fundamencie w miejscu
pokazanym na planie. Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu moĪe wynosiü 1/150 jego wysokoĞci ponad terenem. Słup naleĪy
ustawiü tak, by oĞ wnĊki tabliczki bezpiecznikowej tworzyła kąt 450 z osią drogi dojazdowej, a dolna krawĊdĨ wnĊki znajdowała
siĊ na wysokoĞci, co najmniej 0,5 m. od powierzchni terenu. WnĊka na tabliczkĊ przyłączeniową w słupie winna byü zamykana
drzwiczkami lub pokrywą, wyposaĪonymi/ą/ w zamek imbusowy. Przed ustawieniem słupa naleĪy wciągnąü przewody do
podłączenia opraw i sprawdziü ciągłoĞü Īył tych przewodów.
Przed zamontowaniem na słupie opraw oĞwietleniowych naleĪy sprawdziü ich działanie oraz prawidłowoĞü połączeĔ
wewnĊtrznych. Oprawy na słupach naleĪy zasadniczo montowaü po ustawieniu słupa. Oprawa winna byü zamocowana w sposób
trwały, uniemoĪliwiający jej obrót na słupie lub wysiĊgniku, lecz na połączenia rozłączne umoĪliwiające wymianĊ oprawy.
Przyłączenie oprawy do przewodów winno byü wykonane w sposób zapewniający podłączenie przewodu skrajnego(fazowego) do
styku Ğrodowego trzonka lampy, a przewodu neutralnego do czĊĞci bocznej trzonka lampy. ħródła Ğwiatła naleĪy zainstalowaü
w oprawie po całkowitym ukoĔczeniu montaĪu oprawy. Instalowane oprawy oĞwietleniowe powinny byü czyste i fabrycznie nowe.
NumeracjĊ eksploatacyjną słupów, uzgodnioną z UĪytkownikiem oĞwietlenia, naleĪy nanieĞü trwałą techniką malarską; numer
słupa w kolorze czarnym na Īółtym tle.
5.3.4. Uziomy
Na koĔcach obwodów, w miejscach wejĞü linii kablowych na słupy linii napowietrznych i do szafek sterowniczo-rozdzielczych
oraz złącz kablowych wykonaü naleĪy uziomy pionowe, prĊtowe składające siĊ z prĊta w odcinkach o długoĞci 1,5 m. pogrąĪonego
w gruncie i przyłączonego do słupa lub szyny PE lub PEN szafki płaskownikiem ocynkowanym 30x4 mm. PrĊt uziomu naleĪy
pogrąĪyü w gruncie na głĊbokoĞü nie mniejszą niĪ 3 m. Górna czĊĞü prĊta winna byü zagłĊbiona, na co najmniej 0,6 m. Zabrania
siĊ lokalizowania uziomów pionowych w odległoĞciach mniejszych niĪ 1,5 m. od wejĞü do budynków, przejĞü dla pieszych oraz
metalowych ogrodzeĔ przy drogach publicznych.
Rezystancja uziomów pionowych, prĊtowych przyłączanych do słupów, nie moĪe przekraczaü 30 Ω, a dla uziemienia w złączu
kablowym i przy słupie energetycznym 10 Ω.
5.3.5. Zabezpieczenie elementów betonowych
Wszystkie podziemne czĊĞci elementów betonowych takich jak: słupy betonowe, fundamenty prefabrykowane pod słupy, pod
szafki sterowniczo-rozdzielcze oraz pod złącza kablowe winny byü zabezpieczone przed działaniem wód gruntowych, kwasów
i alkaliów np. przez zagruntowanie powierzchni betonów odpowiednimi Ğrodkami izolacyjnymi wodoodpornymi.
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5.3.6. Instalacje elektryczne wewnĊtrzne w pompowni.
Przy wykonywaniu robót elektrycznych wnĊtrzowych naleĪy przeprowadziü nastĊpujące roboty podstawowe:
- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),
- montaĪ konstrukcji wsporczych, uchwytów, rur instalacyjnych,
- przejĞcia przez Ğciany i stropy,
- montaĪ tablic rozdzielczych, sprzĊtu i osprzĊtu,
- łączenie przewodów,
- podejĞcia i przyłączanie odbiorników, ruch próbny urządzeĔ,
- wykonanie instalacji wyrównawczej i ochrony odgromowej,
- ochrona antykorozyjna
PrzejĞcia kabli i przewodów przez Ğciany i stropy winny byü realizowane w osłonach. W przypadku trasy koryt kablowych,
koryto winno przechodziü przez ĞcianĊ lub strop. PrzejĞcia przechodzące przez Ğciany zewnĊtrzne budynków naleĪy prowadziü
w osłonach z tworzywa sztucznego lub materiałów ceramicznych. PrzejĞcia przez Ğciany winny byü uszczelnione materiałem
niepalnym na długoĞci, co najmniej 10 cm. PrzejĞcia przez stropy mogą byü uszczelnione na długoĞci niemniejszej niĪ 8cm.
PrzejĞcia przez Ğciany stanowiące przegrody ogniowe dzielące na strefy przeciwpoĪarowe naleĪy wykonywaü z uĪyciem
atestowanych i certyfikowanych materiałów uszczelniających. Kable i przewody na długoĞci do 0,5m. od takich przejĞü naleĪy
zabezpieczaü z obu stron przez malowanie odpowiednimi masami przeciwpoĪarowymi.
Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych naleĪy spełniü nastĊpujące wymagania:
- sposób ustawienia musi wyeliminowaü przeniesienie siĊ drgaĔ pochodzących od urządzeĔ technologicznych przez
zastosowanie odpowiednich rozwiązaĔ amortyzujących,
- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatów rozdzielczych w normalnych warunkach pracy nie
powinna byü niĪsza niĪ +50 C i wyĪsza niĪ 350 C,
- musi byü zapewniony swobodny dostĊp dla obsługi ( nie mniej niĪ 1m.)
Sposób podłączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinien zapewniü:
- pewny styk elektryczny,
- trwałe mechaniczne podłączenie uniemoĪliwiające wysuniĊcie przewodu z zacisku,
- ochronĊ przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koĔcówek)
Dla przewodów wielodrutowych (linki) stosowaü koĔcówki zaciskające rurkowe lub cynowanie. Przy podłączeniu przewodów
do zacisków Ğrubowych naleĪy stosowaü koĔcówki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wiĊcej
jak dwóch przewodów pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny byü tego samego typu (materiał i przekrój). Przewód
wspólny łączący kilka zacisków (mostek) nie moĪe byü dzielony. Podłączenia tego typu naleĪy wykonaü jako pĊtlĊ ciągłą bez
rozcinania przewodu. W szczególnoĞci dotyczy to przewodów ochronnych.
MontaĪ instalacji elektrycznej oraz ochrony przed poraĪeniem naleĪy wykonaü zgodnie z aktualnie obowiązującymi
odnoĞnymi przepisami.
5.3.7. MontaĪ urządzeĔ pomiarowych AKPiA.
Lokalizacja aparatury i osprzĊtu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem króüców i przeciwkołnierzy
w rurociągach i aparatach technologicznych.
W czasie trwania montaĪu instalacji technologicznych naleĪy dokonywaü odbioru króüców i przeciwkołnierzy przeznaczonych
do zabudowy aparatury AKPiA. NaleĪy sprawdzaü zgodnoĞü lokalizacji króüców ze schematem automatyzacji zgodnoĞü
wykonania króüców (wymiary, rodzaje gwintów, materiały itp.) z załoĪeniami wydanymi przez inne branĪe. NaleĪy oznaczyü
króüce i przeciwkołnierze pełnym symbolem obwodu AKPiA.
Przy przyjmowaniu aparatów AKPiA do magazynu naleĪy je zidentyfikowaü i oznaczyü w sposób trwały symbolem
projektowym, o ile nie zostało to juĪ dokonane przez dostawcĊ aparatów. ZwĊĪki pomiarowe, czujniki przepływomierzy
turbinkowych i indukcyjnych, zawory regulacyjne, przepustnice oraz inne urządzenia montowane w rurociągach technologicznych
powinny byü zamontowane po oczyszczeniu tych rurociągów (to jest po płukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia
rurociągów technologicznych, w miejsce tych elementów powinny byü przez wykonawcĊ rurociągów wstawione odpowiednie
zastĊpcze wstawki pierĞcieniowe lub rurowe. Skrzynki przyłączeniowe naleĪy zawieszaü blisko pomiarów Mocowanie urządzeĔ
pomiarowych nie powinno naruszaü warstw antykorozyjnych balustrad i pomostów.
Ponadto przy zabudowie aparatów i osprzĊtu AKPiA naleĪy przestrzegaü zaleceĔ DTR producentów.
5.3.8. Oprzewodowanie prefabrykatów.
Oprzewodowanie prefabrykatów wykonaü z uwzglĊdnieniem poniĪszych wymagaĔ stosowaü:
• przewody LgY 1 mm2 lub LgY 1.5 mm2 o nastĊpującej kolorystyce:
a) sygnały pomiarowe dwustanowe - kolor biały,
b) sygnały pomiarowe analogowe - kolor biały,
c) napiĊcie 230V - L -kolor czarny,
d) napiĊcie 230V - N -kolor niebieski
e) napiĊcie 24V – „+” kolor czerwony,
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•

•

f) napiĊcie 24V – „-” kolor biały,
przewody w obrĊbie prefabrykatu układaü nastĊpująco:
a) połączenia stałe: w osłonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwą miejsca dla ewentualnej przyszłej
rozbudowy,
b) połączenia elastyczne: miĊdzy elementami ruchomymi wykonaü przewodami LgY w postaci wiązek, spinaü
paskami lub prowadziü wĊĪem elastycznym, koĔce wiązek umocowaü w uchwytach, przy max. wychyleniu
elementu ruchomego zachowaü zwis o strzałce ugiĊcia min. 10% długoĞci wiązki, krawĊdzie otworów przez
które przechodzą przewody zabezpieczyü,
listwy zaciskowe:
a) zaciski opisaü i oznaczyü wg projektu, zabezpieczyü przed uszkodzeniem oraz przypadkowym dotkniĊciem
przeĨroczystą osłoną izolacyjną, jeĞli wystĊpuje na niej napiĊcie powyĪej 42 V~ lub 60 V-,
b) na osłonie listew zaciskowych oznaczyü napiĊcie znamionowe,
c) zaciski powinny utrzymaü przewody przy naciągu co najmniej 5 kG,
d) przewody przyłączaü do zacisków zostawiając zapas długoĞci.

5.3.9. Ochrona przeciwporaĪeniowa.
OchronĊ podstawową przed poraĪeniami prądem elektrycznym stanowi izolacja główna czĊĞci wiodących prąd. W sieciach
zasilających obowiązuje system TN-C z wspólnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnĊtrznych
i odbiorczych zasadniczo obowiązuje system TN-S. Jako ochronĊ przy uszkodzeniu przyjĊto samoczynne wyłączenie zasilania za
pomocą wyłączników samoczynnych a jako uzupełniający system ochrony zastosowano wyłączniki róĪnicowo-prądowe o czułoĞci
30 mA. Rozdzielona jest takĪe funkcja przewodu PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją
koloru Īółto-zielonego. Rezystancja połączeĔ ochronnych i wyrównawczych nie moĪe przekroczyü 0,1 ȍ.
5.3.10. Wymagania ogólne dla agregatów prądotwórczych.
Jako awaryjne Ĩródło zasilania naleĪy stosowaü przewoĨny agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej z wyciszonym
układem odprowadzenia spalin i czerpnią i wyrzutnią powietrza o mocy dostosowanej do potrzeb pompowni Ğcieków, Agregat
powinien byü napĊdzany silnikiem wysokoprĊĪnym, z zespołem zasilania awaryjnego, bĊdący w ciągłej gotowoĞci do
uruchomienia w przypadku zaniku napiĊcia w sieci zasilania podstawowego.
Na wyposaĪeniu zespołu prądotwórczego powinno znajdowaü siĊ:
podgrzewacz płynu chłodzącego,
buforowy układ ładowania akumulatora rozruchowego,
panel sterowniczy z układami sygnalizacji stanów,
regulator elektroniczny zapewniający stabilizacjĊ czĊstotliwoĞci w zakresie ± 0,25% czĊstotliwoĞci znamionowej,
automatyczny regulator napiĊcia utrzymujący napiĊcie w zakresie ± 0,5% Un
kompletna instalacja paliwowa, chłodzenia, wylotu spalin,
tablica sterownicza (zapewniająca takĪe sterowanie wentylacją nawiewu i wywiewu z Īaluzjami włącznie),
prądnica o niskim poziomie zawartoĞci wyĪszych harmonicznych napiĊcia, co jest istotne dla zasilania czułoprądowych odbiorników mocy.
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY NIE JEST PRZEDMIOTEM DOSTAWY. PODANE WYĩEJ PARAMETRY
TO ZALECENIA DLA AGREGATU DO ZASTOSOWANIA PRZEZ UĩYTKOWNIKA.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót.
a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzĊtu i Ğrodków transportu podano w STWiOR
„Wymagania ogólne".
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ jakoĞci robót, materiałów i urządzeĔ.
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i Ğrodki techniczne do kontroli jakoĞci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
d) Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i uprawnienia do wykonywania pomiarów elektroenergetycznych.
6.2. Kontrole i badania w trakcie robót.

Badania jakoĞci robót w czasie ich realizacji naleĪy wykonywaü zgodnie z wytycznymi właĞciwych norm
lub aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
W czasie prowadzenia robót jak równieĪ po ich ukoĔczeniu naleĪy przeprowadziü próby i badania pomontaĪowe polegające
na:

-

sprawdzenie i badania kabli po ułoĪeniu, przed zasypaniem,
sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem,
pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
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-

sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem.
badaniu rezystancji izolacji,
badaniu skutecznoĞci ochrony przeciwporaĪeniowej,
badaniu ciągłoĞci połączeĔ wyrównawczych,
pomiarze rezystancji uziemienia,
pomiarze natĊĪenia oĞwietlenia,
pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (informatycznych).
Z przeprowadzonych prób i badaĔ naleĪy sporządzaü stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników w stosunku
do obowiązujących przepisów i norm.
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3. Kontrola i badania laboratoryjne.
a) Badania laboratoryjne muszą obejmowaü sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej STWiOR
oraz wyspecyfikowanych we właĞciwych normach i aprobatach technicznych, a czĊstotliwoĞü ich wykonania musi pozwoliü na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całoĞci wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badaĔ Wykonawca przekazuje InĪynierowi w trybie okreĞlonym w PZJ do akceptacji,
b) wykonawca bĊdzie przekazywaü InĪynierowi kopie raportów z wynikami badaĔ nie póĨniej niĪ w terminie i w formie
okreĞlonej w PZJ,
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.4. Badania jakoĞci robót – pomiary pomontaĪowe.
Badania jakoĞci robót w czasie ich realizacji naleĪy wykonywaü zgodnie z wytycznymi właĞciwych STWiOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
W czasie prowadzenia robót jak równieĪ po ich ukoĔczeniu naleĪy przeprowadziü próby i badania po montaĪowe polegające
na:
•
Sprawdzenie i badanie kabla
•
Wykonanie prób napiĊciowych.
Z przeprowadzonych prób i badaĔ naleĪy sporządzaü stosowne protokoły z oceną i interpretacją wyników w stosunku do
obowiązujących przepisów i norm.
7. OBMIAR ROBÓT.
•
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne".
•
Roboty objĊte niniejszą STWiOR obmierza siĊ w jednostkach miary:
szt - dla dostawy i montaĪu agregatów prądotwórczych oraz szaf rozdzielczo-sterownikowych, dla montaĪu słupów, szafek sterowniczo-rozdzielczych, złącz kablowych, aparatury i urządzeĔ;
m - dla układania kabli, przewodów, przepustów, wykonania uziomów, wykonania instalacji wyrównawczej
kpl - dla wykonania instalacji elektrycznej i AKP oraz monitoringu, oprogramowania, wizualizacji i aplikacji,
•
Obmiar robót okreĞla iloĞü wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót.
•
IloĞü robót oblicza siĊ według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglĊdnieniem wymagaĔ technicznych zawartych w niniejszej STWiOR i ujmuje w ksiĊdze obmiaru.
•
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru
i muszą posiadaü waĪne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
•
•
•
•

Ogólne zasady wykonania Prób KoĔcowych Robót i ich przejĊcia podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
Celem Prób KoĔcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
iloĞci, jakoĞci i wartoĞci.
GotowoĞü do wykonania Prób KoĔcowych zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InĪynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacjĊ powykonawczą budowy.
ĝwiadectwo PrzejĊcia jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.2. Zasady odbioru ostatecznego.
Odbioru ostatecznego naleĪy dokonaü według zasad podanych w STWiOR „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyü nastĊpujące dokumenty:
a) Projektową dokumentacjĊ powykonawczą
b) Geodezyjną dokumentacjĊ powykonawczą przyjĊtą przez PZUD i przyjĊtą do zasobu geodezyjnego.
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c) Protokoły wykonanych pomiarów i prób pomontaĪowych
d) Protokół odbioru robót przez Zakład Energetyczny i zgodĊ ZE na podanie napiĊcia na liniĊ kablową.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloĞci, jakoĞci
i wartoĞci. GotowoĞü do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacjĊ powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI.
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatnoĞci podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.
PłatnoĞü za jednostkĊ obmiarową roboty naleĪy przyjmowaü zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną
jakoĞci uĪytych materiałów i jakoĞci wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badaĔ.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleĪy wykonaü zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej STWiOR.
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i obsługą geodezyjną robót,
b) Dostarczenie materiałów, sprzĊtu i urządzeĔ oraz ich składowanie,
c) Wykonanie robót zasadniczych, wykoĔczeniowych; montaĪu osprzĊtu; a ponadto:

-

przy montaĪu słupa oĞwietleniowego z wysiĊgnikiem - wykonanie wykopu pod fundament słupa, montaĪ fundamentu, zasypanie wykopu z zagĊszczeniem gruntu, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, montaĪ słupa i nasadki
słupa, montaĪ boczny wysiĊgnika, montaĪ tabliczki bezpiecznikowej i bezpieczników oraz przewodów YDYĪo
3x2,5mm2 w słupie, dokonanie numeracji słupa,

-

przy układaniu kabla w rowie kablowym - wykonanie wykopu głĊbokoĞci 0,8 m. dla kabli NN o szerokoĞci dna 0,4
m. w gruncie kategorii III, wykonanie podsypki 2x10 cm z piasku, ułoĪenie kabla w rowie, ułoĪenie folii o gruboĞci
0,5 mm, koloru niebieskiego, zasypanie i zagĊszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu, wykonanie głowic oraz niezbĊdnych podłączeĔ i oznakowaĔ; przy odkopaniu i ponownym ułoĪeniu kabla zakres
czynnoĞci analogiczny jak wyĪej z wykonaniem muf przelotowych i sztukówek włącznie,

-

przy układaniu przepustów, osłon dwudzielnych i innych rur przepustowych - wykonanie wykopu głĊbokoĞci 1,0 m
o szerokoĞci dna 0,4 m. w gruncie kategorii III, ułoĪenie przepustów z PCV (w zaleĪnoĞci od wymagaĔ szczegółowych przedstawionych w Dokumentacji Projektowej), zasypanie i zagĊszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie
lub odwóz nadmiaru gruntu,

-

przy montaĪu szaf rozdzielczych i innych urządzeĔ sterowniczo-rozdzielczych - wykonanie niezbĊdnych podłączeĔ
i przyłączeĔ oraz oznaczeĔ i opisów eksploatacyjnych,

-

przy wolnostojącym montaĪu urządzenia na fundamencie – wykonanie wykopu pod fundament, zabezpieczenie
i montaĪ fundamentu, montaĪ urządzenia, zasypanie i zagĊszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwóz
nadmiaru gruntu,

-

przy montaĪu uziomu poziomego lub otokowego – wykonanie wykopu, ułoĪenie płaskownika ocynkowanego lub
pogrąĪenie prĊta , wykonanie połączeĔ spawanych, wyprowadzenie przewodów uziemiających, montaĪ złączy kontrolnych, zasypanie wykopu z zagĊszczeniem gruntu, rozplantowanie lub odwóz nadmiaru gruntu,

-

przy montaĪu instalacji wyrównawczej - układanie płaskownika ocynkowanego, układanie przewodów wyrównawczych, wykonanie połączeĔ spawanych i skrĊcanych oraz wykonanie mostków bocznikujących i uchwytów uziemiających na rurach i innych metalowych czĊĞciach dostĊpnych urządzeĔ,

-

przy montaĪu korytek kablowych - przygotowanie podłoĪa, montaĪ podpór, zawiesi i konstrukcji wsporczych, montaĪ korytek i kształtowników ocynkowanych, perforowanych, montaĪ pokryw, zamkniĊü, łuków i pozostałych elementów systemowych

-

d)
e)

f)
g)

h)

przy układaniu przewodów i kabli w rurkach osłonowych - montaĪ rur osłonowych wraz z uchwytami i przygotowaniem podłoĪa, ułoĪenie przewodów i kabli, oznakowanie
spawanie dodatkowych króüców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z niezbĊdnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, (niezbĊdnych do wykonania kompletnych prac AKP),
wybór lokalizacji i umiejscowienie czujników, mierników, przetworników z punktu widzenia łatwego dostĊpu dla obsługi, moĪliwoĞci demontaĪu i prawidłowej pracy oraz właĞciwego zamocowania do elementów wsporczych (niezbĊdnych
do wykonania kompletnych prac AKP),
sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłoĞci Īył, zgodnoĞci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie koĔców do zacisków AKP,
sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadków, moĪliwoĞci odpowietrzeĔ
i odwodnieĔ, doboru przekroju, odległoĞci od oĞrodków o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droĪnoĞci
i szczelnoĞci (niezbĊdnych do wykonania kompletnych prac AKP),
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych AKP,
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i) próby montaĪowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeĔ, o ile jest to moĪliwe i sprawdzenie funkcjonalnoĞci
układu (niezbĊdnych do wykonania kompletnych prac AKP),
j) wykonanie niezbĊdnych przebiü, przepustów, wykucie bruzd i wnĊk oraz wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich
oraz niezbĊdnych uszczelnieĔ jak równieĪ przegród przeciwpoĪarowych,
k) uporządkowanie Terenu Budowy po robotach,
l) wykonanie badaĔ i prób pomontaĪowych.
Ogólne wymagania dotyczące płatnoĞci podano w STWiOR „Wymagania ogólne”. PłatnoĞü za jednostkĊ obmiarową roboty
naleĪy przyjmowaü zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakoĞci uĪytych materiałów i jakoĞci wykonanych
robót, na podstawie wyników pomiarów i badaĔ. Zgodnie z postanowieniami Umowy naleĪy wykonaü zakres robót wymieniony
w p.1.3. niniejszej STWiOR.
Cena wykonania robót obejmuje:
1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze – geodezyjne wytycznie trasy kabla.
2. Oznakowanie robót
3. Transport materiałów niezbĊdnych do wykonania robót
4. Wykopanie rowu kablowego
5. UłoĪenie przepustów
6. Wykonanie podsypki z piasku.
7. UłoĪenie kabla
8. Sprawdzenie w trakcie układania ciągłoĞci powłok kabla
9. ZałoĪenie oznaczników na kabel
10. Wykonanie pomiarów geodezyjnych po ułoĪeniu kabla
11. Geodezyjne pomiary powykonawcze
12. Próby i odbiory zanikające przed zasypaniem kabla.
13. Wykonanie 10 nasypki z pisaku
14. Obsypanie 15 cm przesianego gruntu rodzimego
15. UłoĪenie folii niebieskiej nad kablami
16. Zasypanie rowu kablowego
17. Zakopanie oznaczników kablowych.
18. Wykonanie niezbĊdnych pomiarów powykonawczych dopuszczających liniĊ do eksploatacji. Przekazanie protokołów z pomiarów i badaĔ.
19. Uporządkowanie placu budowy po robotach
10. PRZEPISY I NORMY.
10.1. Informacje ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały okreĞlone w punkcie 10 STWiOR „Wymagania ogólne”.
10.2. Akty normatywne:
Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia -- CzĊĞü:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje (oryg.)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych charakterystyk
Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia -- CzĊĞü 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeĔstwa -- Ochrona przed poraĪeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeĔstwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

1 PN-HD

60364-1

2009

2 PN-IEC

60364-3

2000

3 PN-HD

60364-4-41

2009

4 PN-IEC

60364-4-42

1999

5 PN-HD

60364-4-43

2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeĔstwa -- Ochrona przed prądem przetĊĪeniowym

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeĔstwa -- Ochrona przed przepiĊciami -- Ochrona instalacji niskiego
napiĊcia przed przejĞciowymi przepiĊciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiĊcia

6 PN-IEC

60364-4-442

7 PN-HD

60364-4-443

2006

8 PN-HD

60364-4-444

2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeĔstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napiĊciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepiĊciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeĔstwa -- Ochrona przed przepiĊciami -- Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeĔstwa -- Ochrona przed obniĪeniem napiĊcia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeĔstwa -- Stosowanie Ğrodków ochrony zapewniających bezpieczeĔstwo -- ĝrodki ochrony przed prądem przetĊĪeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeĔstwa -- Dobór Ğrodków ochrony w zaleĪnoĞci od wpływów zewnĊtrznych -- Ochrona przeciwpoĪarowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü 5-51: Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

9 PN-IEC

60364-4-45

1999

10 PN-IEC

60364-4-473

1999

11 PN-IEC

60364-4-482

1999

12 PN-HD

60364-5-51

2009

13 PN-IEC

60364-5-52

2002

14 PN-IEC

60364-5-523

2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- ObciąĪalnoĞü prądowa długotrwała przewodów

15 PN-IEC

60364-5-53

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

16 PN-HD

60364-5-534

2009

Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia -- CzĊĞü 5-53: Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepiĊciami (oryg.)

17 PN-IEC

60364-5-537

1999

18 PN-HD

60364-5-54

2010

19 PN-HD

60364-5-551

2010

20 PN-HD

60364-5-559

2010

21 PN-HD

60364-5-56

2010

22 PN-HD

60364-6

2008

23 PN-HD

60364-7-701

2010

24 PN-HD

60364-7-702

2010

25 PN-HD

60364-7-703

2007

26 PN-HD

60364-7-704

2010

27 PN-HD

60364-7-705

2007

28 PN-HD

60364-7-706

2007

29 PN-IEC

60364-7-707

1999

30 PN-HD

60364-7-712

2007

31 PN-IEC

60364-7-713

2005

32 PN-IEC

60364-7-714

2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do
odłączania izolacyjnego i łączenia
Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia -- CzĊĞü 5-54: Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeĔ ochronnych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Inne wyposaĪenie -- NiskonapiĊciowe zespoły prądotwórcze
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü 5-55: Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Inne wyposaĪenie -- Sekcja 559: Oprawy
oĞwietleniowe i instalacje oĞwietleniowe (oryg.)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeĔstwa
Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia -- CzĊĞü 6: Sprawdzanie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü 7-701: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposaĪone
w wannĊ lub natrysk (oryg.)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i inne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü 7-703: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny
zawierające ogrzewacze sauny
Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia -- CzĊĞü 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki (oryg.)
Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia -- CzĊĞü 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
(oryg.)
Instalacje elektryczne niskiego napiĊcia -- CzĊĞü 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodĊ ruchu (oryg.)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemieĔ instalacji urządzeĔ przetwarzania danych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü 7-712: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy
zasilania
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Meble
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oĞwietlenia zewnĊtrznego
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33 PN-HD

60364-7-715

2006

34 PN-HD

60364-7-717

2010

35 PN-HD

60364-7-740

2009

36 PN-E

05010

1991

37 PN-E

05033

1994

38 PN-EN

60529

2003

39 PN-EN

60034-1

2009

40 PN-EN

61800-2

2000

41 PN-EN

61800-5-1

2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü 7-715: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oĞwietleniowe
o bardzo niskim napiĊciu
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü 7-717: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoĨne (oryg.)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- CzĊĞü 7-740: Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeĔ rozrywkowych i straganów na terenie targów,
wesołych miasteczek i cyrków
Zakresy napiĊciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaĪ wyposaĪenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Maszyny elektryczne wirujące -- CzĊĞü 1: Dane znamionowe i parametry
Elektryczne układy napĊdowe mocy o regulowanej prĊdkoĞci -- Wymagania
ogólne -- Dane znamionowe niskonapiĊciowych układów napĊdowych mocy
prądu przemiennego o regulowanej czĊstotliwoĞci
Elektryczne układy napĊdowe mocy o regulowanej prĊdkoĞci. CzĊĞü 5-1:
Wymagania bezpieczeĔstwa - elektryczne, cieplne i energetyczne

oraz inne normy krajowe.
UWAGA:
NaleĪy stosowaü aktualne normy w chwili realizacji zadania. Przed realizacją sprawdziü aktualnoĞü norm na www.pkn.pl .
10.3. Opracowania pomocnicze.
•
•
•

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych Tom I - (MGPiB) - Budownictwo ogólne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych Tom V - (MGPiB) - Instalacje elektryczne.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2002 nr 75 poz. 690 z póĨniejszymi zmianami.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych
związanych z odtworzeniem jezdni, zjazdów i trawników po budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odejĞciami w pasie
drogowym stanowiącej czĊĞü inwestycji pn:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
drogowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady prowadzenia robót:
− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektów,
− zabezpieczenie urządzeĔ technicznych uzbrojenia terenu oraz roĞlinnoĞci,
− przejĊcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,
− wykonanie niezbĊdnych dróg tymczasowych,
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
− dostarczenie na teren budowy niezbĊdnych materiałów, urządzeĔ i sprzĊtu budowlanego,
− rozbiórką nawierzchni gruntowych,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoĪa i uporządkowanie terenu rozbiórki,
− makroniwelacja terenu budowy,
− odtworzenie poboczy dróg i rowów przydroĪnych.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1.4 OkreĞlenia podstawowe
UĪyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniĪej okreĞlenia naleĪy rozumieü w kaĪdym przypadku nastĊpująco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bĊdący budynkiem, stanowiący całoĞü techniczno-uĪytkową (droga) albo jego
czĊĞü stanowiącą odrĊbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wĊzeł).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniĊty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaĪowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniĊcia po jego zakoĔczeniu.
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczĊcią organu wydającego, wydany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzĊdowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuĪący do notowania
zdarzeĔ i okolicznoĞci zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceĔ i innej korespondencji technicznej pomiĊdzy Osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego, Wykonawcą i Projektantem.
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego – osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ, upowaĪniona do kierowania robotami i do wystĊpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Jezdnia - czĊĞü korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi
jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Konstrukcja noĞna (przĊsło lub przĊsła obiektu mostowego) - czĊĞü obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca
ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czĊĞü wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoĪenia w nim konstrukcji nawierzchni.
KsiąĪka obmiarów - akceptowany przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, słuĪący do wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeĔ, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąĪce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez osobĊ
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbĊdne
do przeprowadzenia wszelkich badaĔ i prób związanych z oceną jakoĞci materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbĊdne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuĪących do przejmowania i rozkładania obciąĪeĔ od ruchu na podłoĪe
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa Ğcieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpoĞrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
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•
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•

•
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b) Warstwa wiąĪąca - warstwa znajdująca siĊ miĊdzy warstwą Ğcieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłoĪenie
naprĊĪeĔ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowĊ.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuĪąca do wyrównania nierównoĞci podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czĊĞü nawierzchni słuĪąca do przenoszenia obciąĪeĔ od ruchu na podłoĪe. Podbudowa moĪe
składaü siĊ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna czĊĞü podbudowy spełniająca funkcje noĞne w konstrukcji nawierzchni. MoĪe ona
składaü siĊ z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czĊĞü podbudowy spełniająca, obok funkcji noĞnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoĪa. MoĪe zawieraü warstwĊ
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania
mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoĪliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leĪącej powyĪej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuĪąca do odprowadzenia wody przedostającej siĊ do nawierzchni.
Niweleta - wysokoĞciowe i geometryczne rozwiniĊcie na płaszczyĨnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnoĞü - zgodnoĞü wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeĞli przedział
tolerancji nie został okreĞlony - z przeciĊtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych
z nią urządzeĔ oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moĪe równieĪ obejmowaü teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urządzeĔ chroniących ludzi i Ğrodowisko przed uciąĪliwoĞciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czĊĞü korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeĔ organizacji
i bezpieczeĔstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuĪąca jednoczeĞnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
PodłoĪe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leĪący pod nawierzchnią do głĊbokoĞci przemarzania.
PodłoĪe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoĪa, leĪąca bezpoĞrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umoĪliwienia przejĊcia ruchu budowlanego i właĞciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, w formie pisemnej lub ustnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
PrzedsiĊwziĊcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuĪnym) istniejącego
połączenia.
Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniĊtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wĊdrówek
zwierząt dziko Īyjących lub urządzeĔ technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element Ğrodowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wĊdrówek dzikich zwierząt itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga,
kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
ĝlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloĞci (przedmiarem) w kolejnoĞci technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostĊpniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzące czĊĞü terenu budowy.
Zadanie budowlane - czĊĞü przedsiĊwziĊcia budowlanego, stanowiąca odrĊbną całoĞü konstrukcyjną lub technologiczną,
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uĪytkowych. Zadanie moĪe polegaü na wykonywaniu robót
związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonanych robót, bezpieczeĔstwo wszelkich czynnoĞci na terenie budowy,
metody uĪyte przy budowie oraz za ich zgodnoĞü ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby pełniącej nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie okreĞlonym w dokumentach kontraktowych przekaĪe Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjĊ i współrzĊdne punktów głównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji
Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoĞü za ochronĊ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bĊdzie zawieraü rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzglĊdniającym podział na dokumentacjĊ projektową:
Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót. – VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne.

98

ͣƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũŝĚĞƐǌĐǌŽǁĞũǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝDŝħŬŝŶŝĂƵů͘<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ
ʹWůĂĐƉŽĚǌĂďƵĚŽǁħŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁČ͟
−
−

Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentacjĊ projektową oraz projektową
dokumentacjĊ wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3 ZgodnoĞü robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego stanowiącą czĊĞü umowy, a wymagania okreĞlone w choüby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieĪnoĞci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnoĞü ich waĪnoĞci wymieniona
w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moĪe wykorzystywaü błĊdów lub opuszczeĔ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomiü osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, który podejmie decyzjĊ
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieĪnoĞci, wymiary podane na piĞmie są waĪniejsze od wymiarów okreĞlonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały bĊdą zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Dane okreĞlone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bĊdą uwaĪane za wartoĞci docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą wykazywaü zgodnoĞü z okreĞlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczaü dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bĊdą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją
Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakoĞü elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
ĞcieĪki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, aĪ do zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleĪnoĞci od potrzeb i postĊpu robót
projekt organizacji ruchu powinien byü na bieĪąco aktualizowany przez WykonawcĊ. KaĪda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaĪdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, Ğwiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeĔstwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widocznoĞci w dzieĔ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające bĊdą akceptowane przez osobĊ pełniącą nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego.
Fakt przystąpienia do robót powodujących utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych powyĪej 6 godzin Wykonawca
obwieĞci publicznie przed ich rozpoczĊciem w sposób uzgodniony z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloĞciach okreĞlonych przez osobĊ pełniącą nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treĞü bĊdzie zatwierdzona przez osobĊ pełniącą
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Tablice informacyjne bĊdą utrzymywane przez WykonawcĊ
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony w cenĊ
kontraktową.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aĪ do zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie utrzymywaü tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, porĊcze, oĞwietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Ğrodki niezbĊdne do ochrony
robót, wygody społecznoĞci i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraĨnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieĞci publicznie przed ich rozpoczĊciem w sposób uzgodniony z osobą
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloĞciach
okreĞlonych przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, tablic informacyjnych, których
treĞü bĊdzie zatwierdzona przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Tablice
informacyjne bĊdą utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony w cenĊ
kontraktową.
1.5.5 Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znaü i stosowaü w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
Ğrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaĔczania robót Wykonawca bĊdzie:
a) utrzymywaü teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmowaü wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm dotyczących ochrony
Ğrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bĊdzie unikaü uszkodzeĔ lub uciąĪliwoĞci dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w nastĊpstwie jego sposobu działania.
Stosując siĊ do tych wymagaĔ bĊdzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacjĊ baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) Ğrodki ostroĪnoĞci i zabezpieczenia przed:
•
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
•
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
•
moĪliwoĞcią powstania poĪaru.
1.5.6 Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisy ochrony przeciwpoĪarowej.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzĊt przeciwpoĪarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne bĊdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostĊpem
osób trzecich.
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poĪarem 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 bĊdą dopuszczone do uĪycia.
Nie dopuszcza siĊ uĪycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stĊĪeniu wiĊkszym
od dopuszczalnego, okreĞlonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uĪyte do robót bĊdą miały aprobatĊ techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkĊ,
jednoznacznie okreĞlającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na Ğrodowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoĔczeniu robót ich szkodliwoĞü zanika
(np. materiały pylaste) mogą byü uĪyte pod warunkiem przestrzegania wymagaĔ technologicznych wbudowania. JeĪeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaü zgodĊ na uĪycie tych materiałów od właĞciwych
organów administracji paĔstwowej.
JeĪeli Wykonawca uĪył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uĪycie spowodowało
jakiekolwiek zagroĪenie Ğrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8 Ochrona własnoĞci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronĊ instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bĊdących właĞcicielami tych urządzeĔ potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właĞciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeĔ w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieĞciü w swoim harmonogramie rezerwĊ czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które
mają byü wykonane w zakresie przełoĪenia instalacji i urządzeĔ podziemnych na terenie budowy i powiadomiü osobĊ
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczĊcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi osobĊ pełniącą nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego i zainteresowane władze oraz bĊdzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bĊdzie odpowiadaü za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeĔ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
JeĪeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca bĊdzie realizowaü roboty w sposób
powodujący minimalne niedogodnoĞci dla mieszkaĔców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnoĞcią.
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego bĊdzie na bieĪąco informowana o wszystkich umowach
zawartych pomiĊdzy Wykonawcą a właĞcicielami nieruchomoĞci i dotyczących korzystania z własnoĞci i dróg
wewnĊtrznych. JednakĪe, ani osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego ani Zamawiający nie bĊdzie
ingerował w takie porozumienia, o ile nie bĊdą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9 Ograniczenie obciąĪeĔ osi pojazdów
Wykonawca bĊdzie stosowaü siĊ do ustawowych ograniczeĔ nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów i wyposaĪenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbĊdne zezwolenia i uzgodnienia
od właĞciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaĪdym takim przewozie
bĊdzie powiadamiał osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Osoba pełniąca nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego moĪe poleciü, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usuniĊte z terenu budowy.
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Pojazdy powodujące nadmierne obciąĪenie osiowe nie bĊdą dopuszczone na ĞwieĪo ukoĔczony fragment budowy w obrĊbie
terenu budowy i Wykonawca bĊdzie odpowiadał za naprawĊ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
1.5.10 BezpieczeĔstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisów dotyczących bezpieczeĔstwa i higieny pracy.
W szczególnoĞci Wykonawca ma obowiązek zadbaü, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagaĔ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bĊdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzĊt i odpowiednią
odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeĔstwa publicznego.
Uznaje siĊ, Īe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagaĔ okreĞlonych powyĪej nie podlegają odrĊbnej zapłacie
i są uwzglĊdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bĊdzie odpowiadał za ochronĊ robót i za wszelkie materiały i urządzenia uĪywane do robót od daty
rozpoczĊcia do daty wydania potwierdzenia zakoĔczenia robót przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byü prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
JeĞli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie osoby pełniącej nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego powinien rozpocząü roboty utrzymaniowe nie póĨniej niĪ w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12 Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znaü wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i bĊdzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieĔ podczas prowadzenia robót.
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagaĔ
prawnych odnoĞnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzĊtu, materiałów
lub urządzeĔ uĪytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły bĊdzie informowaü osobĊ pełniącą nadzór
nad robotami z ramienia Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleĔ i inne odnoĞne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postĊpowania, obciąĪenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
1.5.13 RównowaĪnoĞü norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniaü mają materiały,
sprzĊt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bĊdą obowiązywaü postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są paĔstwowe lub odnoszą siĊ do konkretnego kraju lub regionu, mogą byü
równieĪ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyĪszy poziom wykonania niĪ powołane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez osobĊ pełniąca nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego. RóĪnice pomiĊdzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byü
dokładnie opisane przez WykonawcĊ i przedłoĪone osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego
do zatwierdzenia.
1.5.14 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoĞciowe, budowle oraz inne pozostałoĞci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bĊdą uwaĪane za własnoĞü Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany
jest powiadomiü osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego i postĊpowaü zgodnie z jego poleceniami.
JeĪeli w wyniku tych poleceĔ Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóĨnienia w robotach osoba pełniąca nadzór
nad robotami z ramienia Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuĪenie czasu wykonania
robót i/lub wysokoĞü kwoty, o którą naleĪy zwiĊkszyü cenĊ kontraktową.
1.6 Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizacjĊ)
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyü Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzĊt, transport oraz inne
urządzenia towarzyszące.
2

MATERIAŁY

2.1 ħródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego Ĩródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieĪ
odpowiednie Ğwiadectwa badaĔ laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego Ĩródła nie oznacza automatycznie, Īe wszelkie materiały z danego Ĩródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badaĔ w celu wykazania, Īe materiały uzyskane z dopuszczonego Ĩródła
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie realizacji robót.
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleĔ od właĞcicieli i odnoĞnych władz na pozyskanie materiałów ze Ĩródeł
miejscowych włączając w to Ĩródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyü osobie pełniącej nadzór
nad robotami z ramienia Zamawiającego wymagane dokumenty przed rozpoczĊciem eksploatacji Ĩródła.
Wykonawca przedstawi osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do zatwierdzenia
dokumentacjĊ zawierającą raporty z badaĔ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodĊ wydobycia
i selekcji, uwzglĊdniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji paĔstwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych materiałów pochodzących
ze Ĩródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierĪawy i inne jakie okaĪą siĊ potrzebne
w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjĊte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych bĊdą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoĔczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bĊdą wykorzystane do robót lub odwiezione na koszt Wykonawcy na odkład odpowiednio
do wymagaĔ umowy lub wskazaĔ osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Wykonawca nie bĊdzie prowadziü Īadnych wykopów w obrĊbie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Īe uzyska na to pisemną zgodĊ osoby pełniącej nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego.
Eksploatacja Ĩródeł materiałów bĊdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez WykonawcĊ wywiezione z terenu budowy i złoĪone w miejscu
wskazanym przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. JeĞli osoba pełniąca nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego zezwoli Wykonawcy na uĪycie tych materiałów do innych robót, niĪ te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartoĞciowany (skorygowany) przez osobĊ pełniąca nadzór
nad robotami z ramienia Zamawiającego.
KaĪdy rodzaj robót, w którym znajdują siĊ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc siĊ z jego nieprzyjĊciem, usuniĊciem i niezapłaceniem.
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Wariantowe stosowanie materiałów jest moĪliwe tylko po uzyskaniu zgody osoby pełniącej nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego. KaĪdy rodzaj robót gdzie takiej zgody nie uzyskano Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc siĊ z jego nieprzyjĊciem, usuniĊciem i niezapłaceniem.
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bĊdą one uĪyte do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakoĞü i właĞciwoĞci i były dostĊpne do kontroli przez osobĊ
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez WykonawcĊ i zaakceptowanych przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
2.6 Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą byü okresowo kontrolowane przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodnoĞci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą byü
pobierane w celu sprawdzenia ich właĞciwoĞci. Wyniki tych kontroli bĊdą stanowiü podstawĊ do akceptacji okreĞlonej partii
materiałów pod wzglĊdem jakoĞci.
W przypadku, gdy osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego bĊdzie przeprowadzała inspekcjĊ
wytwórni, muszą byü spełnione nastĊpujące warunki:
a) Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego bĊdzie miała zapewnioną współpracĊ i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego bĊdzie miała wolny dostĊp, w dowolnym czasie,
do tych czĊĞci wytwórni, gdzie odbywa siĊ produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) JeĪeli produkcja odbywa siĊ w miejscu nie naleĪącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla osoby pełniącej
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badaĔ w tych
miejscach.
3

SPRZĉT
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego; w przypadku braku ustaleĔ
w wymienionych wyĪej dokumentach, sprzĊt powinien byü uzgodniony i zaakceptowany przez osobĊ pełniącą nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego.
Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu powinny gwarantowaü przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreĞlonymi
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania robót ma byü utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoĞci do pracy. Powinien byü zgodny z normami ochrony Ğrodowiska i przepisami dotyczącymi jego uĪytkowania.
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Wykonawca dostarczy osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania i badaĔ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bĊdzie konserwowaü sprzĊt jak równieĪ naprawiaü lub wymieniaü sprzĊt niesprawny.
JeĪeli charakter prac wymaga wariantowego uĪycia sprzĊtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjĊ przed
uĪyciem sprzĊtu. Wybrany sprzĊt, po akceptacji osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, nie moĪe
byü póĨniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzĊt, maszyny, urządzenia i narzĊdzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakoĞü wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych materiałów.
Liczba Ğrodków transportu powinna zapewniaü prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bĊdą spełniaü wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oĞ i innych parametrów technicznych. ĝrodki transportu nie spełniające tych
warunków mogą byü dopuszczone przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego uĪytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5

WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoĞü zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
projektem organizacji robót opracowanym przez WykonawcĊ oraz poleceniami osoby pełniącej nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoĞci wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzĊdnymi okreĞlonymi i przekazanymi na piĞmie przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego.
BłĊdy popełnione przez WykonawcĊ w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usuniĊte przez WykonawcĊ na własny
koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaĪe siĊ skutkiem błĊdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piĞmie
przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoĞci przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoĞci za ich dokładnoĞü.
Decyzje osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia
materiałów i elementów robót bĊdą oparte na wymaganiach okreĞlonych w dokumentach umowy i w Specyfikacji
Technicznej, a takĪe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego uwzglĊdni wyniki badaĔ materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystĊpujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doĞwiadczenia z przeszłoĞci, wyniki badaĔ naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaĪaną
kwestiĊ.
Polecenia osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego powinny byü wykonywane przez WykonawcĊ
w czasie okreĞlonym przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, pod groĨbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakoĞci
Wykonawca jest zobowiązany opracowaü i przedstawiü do akceptacji osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego program zapewnienia jakoĞci. W programie zapewnienia jakoĞci Wykonawca powinien okreĞliü, zamierzony
sposób wykonywania robót, moĪliwoĞci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakoĞci powinien zawieraü:
a) czĊĞü ogólną opisującą:
−
−
−
−
−
−
−

organizacjĊ wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
sposób zapewnienia bhp.,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót,
wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu
Wykonawca zamierza zleciü prowadzenie badaĔ),
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−

sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badaĔ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów
sterujących, a takĪe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formĊ przekazywania tych informacji osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego;

b) czĊĞü szczegółową opisującą dla kaĪdego asortymentu robót:
−
−
−
−

−

wykaz maszyn i urządzeĔ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaĪeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloĞü Ğrodków transportu oraz urządzeĔ do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właĞciwoĞci w czasie transportu,
sposób i procedurĊ pomiarów i badaĔ (rodzaj i czĊstotliwoĞü, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeĔ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
sposób postĊpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoĞci robót
Celem kontroli robót bĊdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąü załoĪoną jakoĞü robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ robót i jakoĞci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzĊt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbĊdne do pobierania próbek
i badaĔ materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego moĪe zaĪądaü
od Wykonawcy przeprowadzenia badaĔ w celu zademonstrowania, Īe poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią zapewniającą
stwierdzenie, Īe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Techniczne i poleceniami osoby
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Minimalne wymagania co do zakresu badaĔ i ich czĊstotliwoĞü są okreĞlone w Specyfikacji Techniczne, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreĞlone, osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniü wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego Ğwiadectwa, Īe wszystkie
stosowane urządzenia i sprzĊt badawczy posiadają waĪną legalizacjĊ, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm okreĞlających procedury badaĔ.
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego bĊdzie mieü nieograniczony dostĊp do pomieszczeĔ
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego bĊdzie przekazywaü Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociągniĊciach dotyczących urządzeĔ laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeĪeli niedociągniĊcia te bĊdą tak powaĪne, Īe mogą wpłynąü ujemnie na wyniki badaĔ,
osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego natychmiast wstrzyma uĪycie do robót badanych materiałów
i dopuĞci je do uĪycia dopiero wtedy, gdy niedociągniĊcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usuniĊte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakoĞü tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badaĔ materiałów ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie próbek
Próbki bĊdą pobierane losowo. Zaleca siĊ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
Īe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byü z jednakowym prawdopodobieĔstwem wytypowane do badaĔ.
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego bĊdzie mieü zapewnioną moĪliwoĞü udziału
w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ i zatwierdzone przez osobĊ pełniącą nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego. Próbki dostarczone przez WykonawcĊ do badaĔ wykonywanych przez osobĊ pełniącą
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego bĊdą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Na zlecenie osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwoĞci co do jakoĞci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
WykonawcĊ usuniĊte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badaĔ pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Techniczne, stosowaü moĪna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ, Wykonawca powiadomi osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piĞmie ich wyniki do akceptacji osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
6.5 Raporty z badaĔ
Wykonawca bĊdzie przekazywaü osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego kopie raportów
z wynikami badaĔ jak najszybciej, nie póĨniej jednak niĪ w terminie okreĞlonym w programie zapewnienia jakoĞci.
Wyniki badaĔ (kopie) bĊdą przekazywane osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania robót
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego jest uprawniona do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien
udzieliü mu niezbĊdnej pomocy.
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez WykonawcĊ, poprzez miĊdzy innymi swoje badania, bĊdzie oceniaü zgodnoĞü materiałów i robót
z wymaganiami Specyfikacji Techniczne na podstawie wyników własnych badaĔ kontrolnych jak i wyników badaĔ
dostarczonych przez WykonawcĊ.
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego moĪe pobieraü próbki materiałów i prowadziü badania
niezaleĪnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeĪeli wyniki tych badaĔ wykaĪą, Īe raporty Wykonawcy są niewiarygodne,
to osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego oprze siĊ wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodnoĞci materiałów i robót ze Specyfikacji Techniczne. MoĪe równieĪ zleciü, sam lub poprzez WykonawcĊ,
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaĔ niezaleĪnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badaĔ i pobierania próbek poniesione zostaną przez WykonawcĊ.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego moĪe dopuĞciü do uĪycia tylko te materiały, które
posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞü z kryteriami technicznymi okreĞlonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właĞciwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklaracjĊ zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeĪeli nie są objĊte
certyfikacją okreĞloną w pkt. 1
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SpecyfikacjĊ Techniczną, kaĪda partia
dostarczona do robót bĊdzie posiadaü te dokumenty, okreĞlające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadaü w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badaĔ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaĔ bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ osobie pełniącej nadzór
nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagaĔ bĊdą odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i WykonawcĊ w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koĔca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoĞü za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bĊdą dokonywane na bieĪąco i bĊdą dotyczyü przebiegu robót, stanu bezpieczeĔstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaĪdy zapis w dzienniku budowy bĊdzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuĪbowego. Zapisy bĊdą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpoĞrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Do dziennika budowy naleĪy wpisywaü w szczególnoĞci:
− datĊ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datĊ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datĊ uzgodnienia przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego programu zapewnienia
jakoĞci i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudnoĞci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego (InĪyniera/Kierownika
projektu),
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czĊĞciowych i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodnoĞü rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynnoĞci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaĔ z podaniem, kto je
przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bĊdą przedłoĪone osobie pełniącej nadzór
nad robotami z ramienia Zamawiającego do ustosunkowania siĊ.
Decyzje osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjĊcia lub zajĊciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do
ustosunkowania siĊ. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieĔ do wydawania poleceĔ Wykonawcy robót.
(2) KsiąĪka obmiarów
KsiąĪka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postĊpu kaĪdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza siĊ w sposób ciągły w jednostkach przyjĊtych w kosztorysie i wpisuje do ksiąĪki
obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci materiałów, orzeczenia o jakoĞci materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaĔ Wykonawcy bĊdą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoĞci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byü udostĊpnione na kaĪde Īyczenie osoby pełniącej
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siĊ, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastĊpujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjĊ zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleĔ,
f) korespondencjĊ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bĊdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
ZaginiĊcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bĊdą zawsze dostĊpne dla osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego
i przedstawiane do wglądu na Īyczenie Zamawiającego.
7

OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bĊdą wpisane do ksiąĪki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloĞciach podanych w Ğlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoĔczenia wszystkich robót. BłĊdne dane zostaną
poprawione wg instrukcji osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego na piĞmie.
Obmiar gotowych robót bĊdzie przeprowadzony z czĊstoĞcią wymaganą do celu płatnoĞci na rzecz Wykonawcy w czasie
okreĞlonym w umowie lub oczekiwanym przez WykonawcĊ i osoby pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego.
7.2 Zasady okreĞlania iloĞci robót i materiałów
DługoĞci i odległoĞci pomiĊdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bĊdą obmierzone poziomo wzdłuĪ linii
osiowej.
JeĞli Specyfikacje Techniczne właĞciwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objĊtoĞci bĊdą wyliczone w m3
jako długoĞü pomnoĪona przez Ğredni przekrój.
IloĞci, które mają byü obmierzone wagowo, bĊdą waĪone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.
7.3 Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bĊdą zaakceptowane przez osobĊ pełniącą
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Urządzenia i sprzĊt pomiarowy zostaną dostarczone przez WykonawcĊ. JeĪeli urządzenia te lub sprzĊt wymagają badaĔ
atestujących to Wykonawca bĊdzie posiadaü waĪne Ğwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe bĊdą przez WykonawcĊ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bĊdą przeprowadzone przed czĊĞciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takĪe w przypadku
wystĊpowania dłuĪszej przerwy w robotach.
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Obmiar robót zanikających przeprowadza siĊ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza siĊ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bĊdą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objĊtoĞci bĊdą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiąĪki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą byü dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąĪki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
8

ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają nastĊpującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi czĊĞciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie iloĞci i jakoĞci wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bĊdzie dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu robót.
Odbioru robót dokonuje osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza Wykonawca osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego pisemnie lub ustnie. Odbiór bĊdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z
ramienia Zamawiającego.
JakoĞü i iloĞü robót ulegających zakryciu ocenia osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badaĔ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór czĊĞciowy
Odbiór czĊĞciowy polega na ocenie iloĞci i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót. Odbioru czĊĞciowego robót dokonuje siĊ
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego.
Dokumenty wymagane przy odbiorze czĊĞciowym są toĪsame z punktem 8.4.2.
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 iloĞci, jakoĞci
i wartoĞci.
Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru ostatecznego bĊdzie zgłoszona przez WykonawcĊ wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piĞmie o tym fakcie osoby pełniącej nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez osobĊ
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego zakoĔczenia robót i przyjĊcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoĞci osoby pełniącej nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakoĞciowej na podstawie
przedłoĪonych dokumentów, wyników badaĔ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót z dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych 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 Ğcieralnej
lub robotach wykoĔczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoĞci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Specyfikacją Techniczną z uwzglĊdnieniem tolerancji i nie ma wiĊkszego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeĔstwo ruchu, komisja dokona potrąceĔ, oceniając pomniejszoną wartoĞü wykonywanych
robót w stosunku do wymagaĔ przyjĊtych w dokumentach umowy.
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 przygotowaü nastĊpujące dokumenty:
1. dokumentacjĊ projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeĞli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4.
5.
6.
7.

dziennik budowy i ksiąĪki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją Techniczną,
deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją Techniczną,
opiniĊ technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badaĔ i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacją Techniczną,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoĪenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oĞwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właĞcicielom urządzeĔ,
9. geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopiĊ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
11. geodezyjne mapy powykonawcze i mapy elementów drogowych - forma elektroniczna (pliki w formacie dwg
lub dxf).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglĊdem przygotowania dokumentacyjnego nie bĊdą gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisjĊ roboty poprawkowe lub uzupełniające bĊdą 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 usuniĊciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny bĊdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglĊdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9

PODSTAWA PŁATNOĝCI

9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatnoĞci jest cena jednostkowa skalkulowana przez WykonawcĊ za jednostkĊ obmiarową ustaloną dla danej
pozycji ĝlepego Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoĞci jest wartoĞü (kwota) podana przez
WykonawcĊ w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bĊdzie uwzglĊdniaü wszystkie czynnoĞci, wymagania
i badania składające siĊ na jej wykonanie, okreĞlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bĊdą obejmowaü:
− koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących (geodezyjne wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dostarczenia w formie elektronicznej (pliki w formacie dwg lub dxf) geodezyjnych map powykonawczych i map
elementów drogowych oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu),
− robociznĊ bezpoĞrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartoĞü zuĪytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
− wartoĞü pracy sprzĊtu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty poĞrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegają oddzielnej zapłacie, zostały
uwzglĊdnione w cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiĊdzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InĪynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieĔ wynikających z postĊpu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oĞwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeĔstwa ruchu,
(c) opłaty/dzierĪawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcjĊ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawĊĪników, barier, oznakowaĔ i drenaĪu,
(f) tymczasową przebudowĊ urządzeĔ obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniĊcie tymczasowych oznakowaĔ pionowych, poziomych, barier
i Ğwiateł,
(b) utrzymanie płynnoĞci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniĊcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-06731
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-96011
PN-S-96035
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

15.
16.
17.

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

18.
19.

BN-77/8931-12
BN-71/8933-10

Grunty budowlane. OkreĞlenia, symbole, podział i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnoĞci biernej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci siarki metodą bromową.
ĩuĪel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci.
Wapno.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego wapnem.
Drogi samochodowe. Popioły lotne.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaĨnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoĪa
przez obciąĪenie płytą.
Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaĨnika noĞnoĞci gruntu jako podłoĪa nawierzchni
podatnych.
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi.

10.2 Inne materiały
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 z póĨniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika
budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z
póĨniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989, Nr 30, poz. 163, z póĨniejszymi
zmianami).
5. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).
6. Rozporządzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika ZamówieĔ (CPV).
7. Załącznik I Wspólny Słownik ZamówieĔ (CPV) Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 2151/2003, Dz. U. L 329
z 17 grudnia 2003 r.
8. Załącznik II Tabela ZbieĪnoĞci MiĊdzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 2151/2003,
Dz. U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
9. Załącznik III Tabela ZbieĪnoĞci MiĊdzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) No 2151/2003,
Dz. U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
10. J. Jaworski. Drogi gruntowe. CzĊĞü I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa, 1977.
11. J. Jaworski. Drogi gruntowe. CzĊĞü II. Budowa nawierzchni, dróg i placów. Studia i materiały. Zeszyt nr 10, IBDiM,
Warszawa 1978.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagĊszczaniem podłoĪa gruntowego w związku z odtworzeniem jezdni,
zjazdów i trawników po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi czĊĞü Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleĪy je stosowaü w zlecaniu
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do ułoĪenia konstrukcji nawierzchni.
1.4 OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 1.5.
2

MATERIAŁY
Nie wystĊpują.

3

SPRZĉT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania koryta i profilowania podłoĪa powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania
z nastĊpującego sprzĊtu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukoĞnie ustawianym lemieszem; osoba pełniąca nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego moĪe dopuĞciü wykonanie koryta i profilowanie podłoĪa z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzĊt nie moĪe spowodowaü niekorzystnego wpływu na właĞciwoĞci gruntu podłoĪa.
4

TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport materiałów
4.2.1 Transport kruszywa
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5

je

przed

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 5.

5.2 Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpiü do wykonania koryta oraz profilowania i zagĊszczenia podłoĪa bezpoĞrednio przed
rozpoczĊciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczeĞniejsze przystąpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagĊszczania podłoĪa, jest moĪliwe wyłącznie za zgodą osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
i zagĊszczonym podłoĪu nie moĪe odbywaü siĊ ruch budowlany, niezwiązany bezpoĞrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
5.3 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny byü wczeĞniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naleĪy ustawiaü w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany
przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 metrów.
Rodzaj sprzĊtu, a w szczególnoĞci jego moc naleĪy dostosowaü do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty
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i do trudnoĞci jego odspojenia.
Koryto moĪna wykonywaü rĊcznie, gdy jego szerokoĞü nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi byü zaakceptowany przez osobĊ
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byü wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez osobĊ
pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Profilowanie i zagĊszczenie podłoĪa naleĪy wykonaü zgodnie z zasadami okreĞlonymi w pkt 5.4.
5.4 Profilowanie i zagĊszczanie podłoĪa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoĪe powinno byü oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeĔ.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoĪa naleĪy sprawdziü, czy istniejące rzĊdne terenu umoĪliwiają uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzĊdnych podłoĪa. Zaleca siĊ, aby rzĊdne terenu przed profilowaniem były o co najmniej
5 cm wyĪsze niĪ projektowane rzĊdne podłoĪa.
JeĪeli powyĪszy warunek nie jest spełniony i wystĊpują zaniĪenia poziomu w podłoĪu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchniü podłoĪe na głĊbokoĞü zaakceptowaną przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego, dowieĨü dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w iloĞci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzĊdnych wysokoĞciowych i zagĊĞciü warstwĊ do uzyskania wartoĞci wskaĨnika
zagĊszczenia, okreĞlonych w tablicy 1.
Do profilowania podłoĪa naleĪy stosowaü równiarki. ĝciĊty grunt powinien byü wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposób zaakceptowany przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
BezpoĞrednio po profilowaniu podłoĪa naleĪy przystąpiü do jego zagĊszczania. ZagĊszczanie podłoĪa naleĪy
kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskaĨnik zagĊszczenia
naleĪy okreĞlaü zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia podłoĪa (Is)
Minimalna wartoĞü Is dla:
Strefa
korpusu

Autostrad i dróg
ekspresowych

Innych dróg
Ruch ciĊĪki

Ruch mniejszy

i bardzo ciĊĪki

od ciĊĪkiego

Górna warstwa o gruboĞci 20 cm

1,03

1,00

1,00

Na głĊbokoĞci od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoĪa

1,00

1,00

0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoĪe uniemoĪliwia przeprowadzenie badania zagĊszczenia,
kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ płytowych. NaleĪy okreĞliü pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoĪa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczaü 2,2.
WilgotnoĞü gruntu podłoĪa podczas zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją
od -20 % do +10 %.
5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagĊszczonego podłoĪa
PodłoĪe (koryto) po wyprofilowaniu i zagĊszczeniu powinno byü utrzymywane w dobrym stanie.
JeĪeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa nastąpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyü podłoĪe przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoĪenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez osobĊ pełniącą
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
JeĪeli wyprofilowane i zagĊszczone podłoĪe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moĪna
przystąpiü dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoĪa osoba pełniąca nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbĊdnych napraw.
JeĪeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawĊ wykona on na własny koszt.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 6.

6.2 Badania w czasie robót
6.2.1 CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagĊszczenia koryta i wyprofilowanego
podłoĪa podaje tablica 2.
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Tablica 2. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoĪa
Wyszczególnienie badaĔ

Minimalna czĊstotliwoĞü

i pomiarów

badaĔ i pomiarów

1

SzerokoĞü koryta

10 razy na 1 km

2

RównoĞü podłuĪna

co 20 m na kaĪdym pasie ruchu

3

RównoĞü poprzeczna

10 razy na 1 km

4

*)

10 razy na 1 km

Lp.

5
6
7

Spadki poprzeczne

RzĊdne wysokoĞciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej krawĊdziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

Ukształtowanie osi w planie
*)

co 25 m w osi jezdni i na jej krawĊdziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

ZagĊszczenie, wilgotnoĞü
gruntu podłoĪa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niĪ raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü
w punktach głównych łuków poziomych
6.2.2 SzerokoĞü koryta (profilowanego podłoĪa)
SzerokoĞü koryta i profilowanego podłoĪa nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ
+ 10 cm i - 5 cm.
6.2.3 RównoĞü koryta (profilowanego podłoĪa)
NierównoĞci podłuĪne koryta i profilowanego podłoĪa naleĪy mierzyü 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4].
NierównoĞci poprzeczne naleĪy mierzyü 4-metrową łatą.
NierównoĞci nie mogą przekraczaü 20 mm.
6.2.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoĪa powinny byü zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.2.5 RzĊdne wysokoĞciowe
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi koryta lub wyprofilowanego podłoĪa i rzĊdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczaü + 1 cm, - 2 cm.
6.2.6 Ukształtowanie osi w planie
OĞ w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub wiĊcej niĪ ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.2.7 ZagĊszczenie koryta (profilowanego podłoĪa)
WskaĨnik zagĊszczenia koryta i wyprofilowanego podłoĪa okreĞlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byü mniejszy
od podanego w tablicy 1.
JeĞli jako kryterium dobrego zagĊszczenia stosuje siĊ porównanie wartoĞci modułów odkształcenia, to wartoĞü stosunku
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreĞlonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna byü wiĊksza
od 2,2.
WilgotnoĞü w czasie zagĊszczania naleĪy badaü według PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoĞü gruntu podłoĪa powinna byü
równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od - 20 % do + 10 %.
6.3 Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoĪa)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiĊksze odchylenia cech geometrycznych od okreĞlonych w punkcie 6.2
powinny byü naprawione przez spulchnienie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagĊszczenie.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7

OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami osoby
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9

PODSTAWA PŁATNOĝCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania
ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Ğrodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoĪa,
− zagĊszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoĪa,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoĪa przez
obciąĪenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem warstw odsączających i odcinających na terenie pompowni P1 „Działkowa” w Wróblowicach oraz odbudową
nawierzchni drogowych w ramach realizacji zadania:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw
odsączających i odcinających, stanowiących czĊĞü podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoĪe stanowi grunt
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
Szczegółowy zakres robót objĊtych płatnoĞcią obejmuje:
zakres rzeczowo-iloĞciowy zgodny z przedmiarem robót.
1.4 OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreĞleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 1.5.
2

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji Technicznej. VI.
Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 2.
2.2 Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
− piaski,
− Īwir i mieszanka,
− geowłókniny,
a odcinających - oprócz wyĪej wymienionych:
− miał (kamienny).
2.3 Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniaü nastĊpujące warunki:
a) szczelnoĞci, okreĞlony zaleĪnoĞcią:
D 15
d 85

≤5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoĪa.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelnoĞci musi byü spełniony, gdy
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagĊszczalnoĞci, okreĞlony zaleĪnoĞcią:
U =

d 60
d 10

≥5

gdzie:
U - wskaĨnik róĪnoziarnistoĞci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwĊ odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwĊ odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniaü wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
ĩwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniaü wymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniaü wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4 Wymagania dla geowłókniny
Geowłókniny przewidziane do uĪycia jako warstwa odcinająca i odsączająca powinny posiadaü aprobatĊ techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkĊ.
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2.5 Składowanie materiałów
2.5.1 Składowanie kruszywa
JeĪeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpoĞrednio
po dostarczeniu na budowĊ i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyü
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoĪe w miejscu składowania
powinno byü równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5.2 Składowanie geowłókniny
Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą naleĪy przechowywaü w opakowaniach wg pkt. 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.
3

SPRZĉT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 3.

3.2 SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią
korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
− równiarek,
− walców statycznych,
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4

TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne
pkt. 4.
4.2 Transport kruszywa
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.3 Transport geowłókniny
Geowłókniny mogą byü transportowane dowolnymi Ğrodkami transportu pod warunkiem:
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną,
− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem siĊ w czasie przewozu,
− ochrony geowłókniny przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
− niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebiü lub rozciąü
geowłókniny.
KaĪda bela powinna byü oznakowana w sposób umoĪliwiający jednoznaczne stwierdzenie, Īe jest to materiał
do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe gruntowe powinno spełniaü wymagania okreĞlone w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe.
Wymagania Ogólne oraz Specyfikacji Technicznej VII. Roboty drogowe. Koryto wraz z profilowaniem i zagĊszczaniem
podłoĪa.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny byü wytyczone w sposób umoĪliwiający wykonanie ich zgodnie
z dokumentacją projektową, z tolerancjami okreĞlonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny byü ustawione w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 m.
5.3 Wbudowanie i zagĊszczanie kruszywa
Kruszywo powinno byü rozkładane w warstwie o jednakowej gruboĞci, przy uĪyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych. GruboĞü rozłoĪonej warstwy luĨnego kruszywa powinna byü taka,
aby po jej zagĊszczeniu osiągniĊto gruboĞü projektowaną.
JeĪeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub
odcinającej o gruboĞci powyĪej 20 cm, to wbudowanie kruszywa naleĪy wykonaü dwuwarstwowo. RozpoczĊcie układania
kaĪdej nastĊpnej warstwy moĪe nastąpiü po odbiorze przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego
warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleĪy przed zagĊszczeniem wymieniü kruszywo na materiał
o odpowiednich właĞciwoĞciach.
Natychmiast po koĔcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej naleĪy przystąpiü do jej zagĊszczania.
ZagĊszczanie warstw o przekroju daszkowym naleĪy rozpoczynaü od krawĊdzi i stopniowo przesuwaü pasami
podłuĪnymi czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej osi. ZagĊszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleĪy
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rozpoczynaü od dolnej krawĊdzi i przesuwaü pasami podłuĪnymi czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej górnej
krawĊdzi.
NierównoĞci lub zagłĊbienia powstałe w czasie zagĊszczania powinny byü wyrównywane na bieĪąco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniĊcie materiału, aĪ do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostĊpnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna byü zagĊszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
ZagĊszczanie naleĪy kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. WskaĨnik zagĊszczenia naleĪy okreĞlaü zgodnie
z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwĊ odsączającą lub odcinającą, uniemoĪliwia
przeprowadzenie badania zagĊszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie
obciąĪeĔ płytowych. NaleĪy okreĞliü pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczaü 2,2.
WilgotnoĞü kruszywa podczas zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją
od – 20 % do + 10 % jej wartoĞci. W przypadku, gdy wilgotnoĞü kruszywa jest wyĪsza od wilgotnoĞci optymalnej, kruszywo
naleĪy osuszyü przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoĞü kruszywa jest niĪsza od wilgotnoĞci
optymalnej, kruszywo naleĪy zwilĪyü okreĞloną iloĞcią wody i równomiernie wymieszaü.
5.4 Odcinek próbny
JeĪeli w Specyfikacji Technicznej przewidziano koniecznoĞü wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczĊciem robót Wykonawca powinien wykonaü odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia, czy sprzĊt budowlany do rozkładania i zagĊszczania jest właĞciwy,
− okreĞlenia gruboĞci warstwy materiału w stanie luĨnym koniecznej do uzyskania wymaganej gruboĞci
po zagĊszczeniu,
− ustalenia liczby przejĞü sprzĊtu zagĊszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uĪyü takich materiałów oraz sprzĊtu, jakie bĊdą stosowane do wykonywania
warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien byü zlokalizowany w miejscu wskazanym przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego.
5.5 Rozkładanie geowłókniny
WarstwĊ geowłókniny naleĪy rozkładaü na wyprofilowanej powierzchni podłoĪa, pozbawionej ostrych elementów,
które mogą spowodowaü uszkodzenie warstwy (na przykład kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania
warstwy z geowłókniny naleĪy spełniü wymagania okreĞlone w Specyfikacji Technicznej lub producenta dotyczące
szerokoĞci na jaką powinny zachodziü na siebie sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podłoĪa gruntowego.
5.6 Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny
Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłókniny nie moĪe odbywaü siĊ ruch
jakichkolwiek pojazdów.
LeĪącą wyĪej warstwĊ nawierzchni naleĪy wykonywaü rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, Īe pojazdy
dowoĪące materiał i wykonujące czynnoĞci technologiczne poruszają siĊ po juĪ ułoĪonym materiale.
5.7 Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy powinny byü utrzymywane
w dobrym stanie. Nie dopuszcza siĊ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłókniny.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siĊ ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyĪej leĪącej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaĞciwego utrzymania warstwy obciąĪa WykonawcĊ robót.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót
i przedstawiü wyniki tych badaĔ osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego. Badania te powinny
obejmowaü wszystkie właĞciwoĞci kruszywa okreĞlone w pkt. 2.3.
Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadaü aprobatĊ techniczną,
zgodnie z pkt 2.4.
6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagĊszczenia warstwy odsączającej
i odcinającej podaje Tablica 1.
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Tablica 1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
1
2
3
4

Wyszczególnienie badaĔ
i pomiarów
SzerokoĞü warstwy
RównoĞü podłuĪna
RównoĞü poprzeczna
Spadki poprzeczne *)

5

RzĊdne wysokoĞciowe

6

Ukształtowanie osi
w planie *)

7

GruboĞü warstwy

8

ZagĊszczenie,
wilgotnoĞü kruszywa

Lp.

Minimalna czĊstotliwoĞü badaĔ i pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m na kaĪdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawĊdziach dla autostrad i dróg
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
co 25 m w osi jezdni i na jej krawĊdziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg
Podczas budowy:
w 3 punktach na kaĪdej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niĪ raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niĪ raz na 2000 m2
w 2 punktach na dziennej działce roboczej,
lecz nie rzadziej niĪ raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych
łuków poziomych.
6.3.2 SzerokoĞü warstwy
SzerokoĞü warstwy nie moĪe siĊ róĪniü od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ + 10 cm, - 5 cm.
6.3.3 RównoĞü warstwy
NierównoĞci podłuĪne warstwy odcinającej i odsączającej naleĪy mierzyü 4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [7]. NierównoĞci poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleĪy mierzyü 4 metrową łatą.
NierównoĞci nie mogą przekraczaü 20 mm.
6.3.4 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny byü zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5 %.
6.3.5 RzĊdne wysokoĞciowe
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi warstwy i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaü
+ 1 cm i - 2 cm.
6.3.6 Ukształtowanie osi w planie
OĞ w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
6.3.7 GruboĞü warstwy
GruboĞü warstwy powinna byü zgodna z okreĞloną w dokumentacji projektowej z tolerancją + 1 cm, - 2 cm.
JeĪeli warstwa, ze wzglĊdów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleĪy mierzyü łączną gruboĞü
tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci Wykonawca wykona naprawĊ warstwy przez
spulchnienie warstwy na głĊbokoĞü co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właĞciwoĞciach,
wyrównanie i ponowne zagĊszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena gruboĞci
warstwy, według wyĪej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8 ZagĊszczenie warstwy
WskaĨnik zagĊszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, okreĞlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byü mniejszy
od 1.
JeĪeli jako kryterium dobrego zagĊszczenia warstwy stosuje siĊ porównanie wartoĞci modułów odkształcenia, to wartoĞü
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okreĞlonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna
byü wiĊksza od 2,2. WilgotnoĞü kruszywa w czasie zagĊszczenia naleĪy badaü według PN-B-06714-17 [2].
WilgotnoĞü kruszywa powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 %.
6.3.9 Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłókniny
W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłókniny naleĪy kontrolowaü:
a) zgodnoĞü oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłókniny z okreĞlonym w dokumentacji projektowej,
b) równoĞü warstwy,
c) wielkoĞü zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia,
d) zamocowanie warstwy do podłoĪa gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej.
Ponadto naleĪy sprawdziü, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowłókniny uĪyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieü takich uszkodzeĔ.
6.4 Zasady postĊpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiĊksze odchylenia cech geometrycznych od okreĞlonych w p. 6.3, powinny
byü naprawione przez spulchnienie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagĊszczone. Dodanie nowego
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7

OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 8. Roboty
uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami osoby pełniącej
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.
9

PODSTAWA PŁATNOĝCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania
Ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłoĪenie na uprzednio przygotowanym podłoĪu warstwy materiału o gruboĞci i jakoĞci okreĞlonej,
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
− wyrównanie ułoĪonej warstwy do wymaganego profilu,
− zagĊszczenie wyprofilowanej warstwy,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłókniny obejmuje:
− prace pomiarowe,
− dostarczenie i rozłoĪenie na uprzednio przygotowanym podłoĪu warstwy geowłókniny,
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie warstwy.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
BN-64/8931-02

7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. ĩwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoĪa
przez obciąĪenie płytą.
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
1.
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoĪu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM,
Warszawa 1986.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w ramach zadania: pn:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi czĊĞü Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleĪy je stosowaü w zlecaniu
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21].
PodbudowĊ z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje siĊ, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowĊ pomocniczą i podbudowĊ zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i półsztywnych [31].
1.4 OkreĞlenia podstawowe
•

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagĊszczeniu w optymalnej wilgotnoĞci
kruszywa o właĞciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.1 Pozostałe okreĞlenia
Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne oraz w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe.
Wymagania Ogólne.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 1.5.
2

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji Technicznej. VI.
Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 2.
2.2 Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byü kruszywo
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren Īwiru
wiĊkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byü jednorodne bez zanieczyszczeĔ obcych i bez domieszek gliny.
2.3 Wymagania dla materiałów
2.3.1 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreĞlona według PN-B-06714-15 [3] powinna leĪeü miĊdzy krzywymi granicznymi pól
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. IX. Roboty drogowe. Podbudowa z kruszyw.
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1-2 kruszywo na podbudowĊ zasadniczą (górną warstwĊ) lub podbudowĊ jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowĊ pomocniczą (dolną warstwĊ)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byü ciągła i nie moĪe przebiegaü od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar najwiĊkszego ziarna kruszywa nie moĪe przekraczaü
2/3 gruboĞci warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2 WłaĞciwoĞci kruszywa
Kruszywa powinny spełniaü wymagania okreĞlone w tablicy 1.
Tablica 1. cz.1
Lp.

Wyszczególnienie
właĞciwoĞci
ZawartoĞü ziaren mniejszych
niĪ 0,075 mm, % (m/m)
ZawartoĞü nadziarna,
% (m/m), nie wiĊcej niĪ
ZawartoĞü ziaren
nieforemnych % (m/m),
nie wiĊcej niĪ
ZawartoĞü zanieczyszczeĔ
organicznych, %(m/m),
nie wiĊcej niĪ
WskaĨnik piaskowy po
piĊciokrotnym zagĊszczeniu
metodą I lub II
wg PN-B-04481, %
ĝcieralnoĞü w bĊbnie
Los Angeles
a) ĞcieralnoĞü całkowita
po pełnej liczbie obrotów,
nie wiĊcej niĪ
b) ĞcieralnoĞü czĊĞciowa
po 1/5 pełnej liczby obrotów,
nie wiĊcej niĪ

1
2
3
4

5

6

Wymagania
Kruszywa łamane
Podbudowa

Kruszywa naturalne

Badania
według

ĩuĪel

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

pomocnicza

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

5

10

5

10

5

10

35

45

35

40

-

-

1

1

1

1

1

1

PN-B-04481
[1]

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

-

-

BN-64/8931
-01 [26]

35

45

35

50

40

50

PN-B-0671442 [12]

30

40

30

35

30

35

PN-B-0671415 [3]
PN-B-0671415 [3]
PN-B-0671416 [4]

Tablica 1. cz.2

Lp.
7
8

9

10

11

Wyszczególnienie
właĞciwoĞci
NasiąkliwoĞü, %(m/m),
nie wiĊcej niĪ
MrozoodpornoĞü, ubytek
masy po 25 cyklach
zamraĪania, %(m/m),
nie wiĊcej niĪ
Rozpad krzemianowy i
Īelazawy łącznie, % (m/m),
nie wiĊcej niĪ
ZawartoĞü związków siarki
w przeliczeniu na SO3,
% (m/m), nie wiĊcej niĪ
WskaĨnik noĞnoĞci wnoĞ
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niĪ:
a) przy zagĊszczeniu
IS  1,00
b) przy zagĊszczeniu
IS  1,03

Wymagania
Kruszywa łamane
Podbudowa

Kruszywa naturalne

Badania
według

ĩuĪel

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

pomocnicza

zasadnicza

pomocnicza

2,5

4

3

5

6

8

5

10

5

10

5

10

PN-B-0671418 [6]
PN-B-0671419 [7]
PN-B-0671437 [10]
PN-B-0671439 [11]

-

-

-

-

1

3

1

1

1

1

2

4

PN-B-0671428 [9]

80

60

80

60

80

60

PN-S06102
[21]

120

-

120

-

120

-

2.3.3 Materiał na warstwĊ odsączającą
Na warstwĊ odsączającą stosuje siĊ:
− Īwir i mieszankĊ wg PN-B-11111 [14],
− piasek wg PN-B-11113 [16].
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2.3.4 Materiał na warstwĊ odcinającą
Na warstwĊ odcinającą stosuje siĊ:
− piasek wg PN-B-11113 [16],
− miał wg PN-B-11112 [15],
− geowłókninĊ o masie powierzchniowej powyĪej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5 Materiały do ulepszania właĞciwoĞci kruszyw
Do ulepszania właĞciwoĞci kruszyw stosuje siĊ:
− cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
− wapno wg PN-B-30020 [19],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [23],
− ĪuĪel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza siĊ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzĊdnych efektów ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przez InĪyniera.
Rodzaj i iloĞü dodatku ulepszającego naleĪy przyjmowaü zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6 Woda
NaleĪy stosowaü wodĊ wg PN-B-32250 [20].
3

SPRZĉT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 3.

3.2 SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaü siĊ
moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaĪonych w urządzenia dozujące wodĊ. Mieszarki powinny zapewniü
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoĞci optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagĊszczania. W miejscach trudno dostĊpnych
powinny byü stosowane zagĊszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4

TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 4.

4.2 Transport materiałów
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaü siĊ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostałych materiałów powinien odbywaü siĊ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5

je

przed

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 5.

5.2 Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe pod podbudowĊ powinno spełniaü wymagania okreĞlone w Specyfikacji Technicznej. VII. Roboty drogowe.
Koryto wraz z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa i Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania
Ogólne.
Podbudowa powinna byü ułoĪona na podłoĪu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania naleĪy sprawdziü wzorem:

D 15

 5

(1)

d 85
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej,
w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoĪa, w milimetrach.
JeĪeli warunek (1) nie moĪe byü spełniony, naleĪy na podłoĪu ułoĪyü warstwĊ odcinającą lub odpowiednio dobraną
geowłókninĊ. Ochronne właĞciwoĞci geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza siĊ z warunku:

d 50

 1,2

(2)

O 90
w którym:
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d50 O90 -

wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoĪa, w milimetrach,
umowna Ğrednica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca siĊ
na geowłókninie w iloĞci 90% (m/m); wartoĞü parametru 090 powinna byü podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byü wczeĞniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byü ustawione w osi drogi i w rzĊdach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez InĪyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 m.
5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
MieszankĊ kruszywa o ĞciĞle okreĞlonym uziarnieniu i wilgotnoĞci optymalnej naleĪy wytwarzaü w mieszarkach
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglĊdu na koniecznoĞü zapewnienia jednorodnoĞci nie dopuszcza
siĊ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byü
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4 Wbudowywanie i zagĊszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byü rozkładana w warstwie o jednakowej gruboĞci, takiej, aby jej ostateczna gruboĞü
po zagĊszczeniu była równa gruboĞci projektowanej. GruboĞü pojedynczo układanej warstwy nie moĪe przekraczaü 20 cm
po zagĊszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byü rozłoĪona w sposób zapewniający osiągniĊcie wymaganych spadków
i rzĊdnych wysokoĞciowych. JeĪeli podbudowa składa siĊ z wiĊcej niĪ jednej warstwy kruszywa, to kaĪda warstwa powinna
byü wyprofilowana i zagĊszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych. RozpoczĊcie budowy
kaĪdej nastĊpnej warstwy moĪe nastąpiü po odbiorze poprzedniej warstwy przez InĪyniera.
WilgotnoĞü mieszanki kruszywa podczas zagĊszczania powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej, okreĞlonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostaü osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. JeĪeli wilgotnoĞü mieszanki kruszywa jest niĪsza od optymalnej o 20 % jej wartoĞci, mieszanka
powinna byü zwilĪona okreĞloną iloĞcią wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoĞü mieszanki
kruszywa jest wyĪsza od optymalnej o 10 % jej wartoĞci, mieszankĊ naleĪy osuszyü.
WskaĨnik zagĊszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaü przyjĊtemu poziomowi wskaĨnika
noĞnoĞci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5 Odcinek próbny
JeĪeli w ST przewidziano koniecznoĞü wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczĊciem robót,
Wykonawca powinien wykonaü odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy sprzĊt budowlany do mieszania, rozkładania i zagĊszczania kruszywa jest właĞciwy,
− okreĞlenia gruboĞci warstwy materiału w stanie luĨnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboĞci warstwy
po zagĊszczeniu,
− okreĞlenia liczby przejĞü sprzĊtu zagĊszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uĪyü takich materiałów oraz sprzĊtu do mieszania, rozkładania
i zagĊszczania, jakie bĊdą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosiü od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien byü zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InĪyniera.
Wykonawca moĪe przystąpiü do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InĪyniera.
5.6 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy, powinna byü utrzymywana w dobrym stanie. JeĪeli
Wykonawca bĊdzie wykorzystywał, za zgodą InĪyniera, gotową podbudowĊ do ruchu budowlanego, to jest obowiązany
naprawiü wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaĞciwego
utrzymania podbudowy obciąĪa WykonawcĊ robót.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót
i przedstawiü wyniki tych badaĔ InĪynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowaü wszystkie
właĞciwoĞci okreĞlone w pkt. 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ podano w tablicy 2.
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Tablica 2. CzĊstotliwoĞü ora zakres badaĔ przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
CzĊstotliwoĞü badaĔ
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
liczba badaĔ na
podbudowy
dziennej działce przy-padająca
roboczej
na jedno
badanie (m2)

Lp.

Wyszczególnienie badaĔ

1
2
3

Uziarnienie mieszanki
WilgotnoĞü mieszanki
ZagĊszczenie warstwy

4

Badanie właĞciwoĞci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2

2

600

10 próbek
na 10000 m2
dla kaĪdej partii kruszywa i przy
kaĪdej zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno byü zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki naleĪy pobieraü w sposób
losowy, z rozłoĪonej warstwy, przed jej zagĊszczeniem. Wyniki badaĔ powinny byü na bieĪąco przekazywane InĪynierowi.
6.3.3 WilgotnoĞü mieszanki
WilgotnoĞü mieszanki powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej, okreĞlonej według próby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją + 10 % - 20 %.
WilgotnoĞü naleĪy okreĞliü według PN-B-06714-17 [5].
6.3.4 ZagĊszczenie podbudowy
ZagĊszczenie kaĪdej warstwy powinno odbywaü siĊ aĪ do osiągniĊcia wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia.
ZagĊszczenie podbudowy naleĪy sprawdzaü według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemoĪliwe ze wzglĊdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ
płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niĪ raz na 5000 m2, lub według zaleceĔ InĪyniera.
ZagĊszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleĪy uznaü za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2
do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wiĊkszy od 2,2 dla kaĪdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E1

 2,2

6.3.5 WłaĞciwoĞci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaü ocenĊ wszystkich właĞciwoĞci okreĞlonych w pkt. 2.3.2.
Próbki do badaĔ pełnych powinny byü pobierane przez WykonawcĊ w sposób losowy w obecnoĞci InĪyniera.
6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp.
1

Wyszczególnienie badaĔ i pomiarów
SzerokoĞü podbudowy

2

RównoĞü podłuĪna

3
4
5
6

RównoĞü poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
RzĊdne wysokoĞciowe
Ukształtowanie osi w planie*)

7

GruboĞü podbudowy

NoĞnoĞü podbudowy:
- moduł odkształcenia

Minimalna czĊstotliwoĞü pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 20 m
łatą na kaĪdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 100 m
co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kaĪdej działce roboczej, lecz
nie rzadziej niĪ raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niĪ raz na
2000 m2
co najmniej w dwóch przekrojach na kaĪde
1000 m
co najmniej w 20 punktach na kaĪde 1000 m

8
- ugiĊcie sprĊĪyste

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych
łuków poziomych.
6.4.2 SzerokoĞü podbudowy
SzerokoĞü podbudowy nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ + 10 cm, - 5 cm.
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Na jezdniach bez krawĊĪników szerokoĞü podbudowy powinna byü wiĊksza od szerokoĞci warstwy wyĪej leĪącej
o co najmniej 25 cm lub o wartoĞü wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3 RównoĞü podbudowy
NierównoĞci podłuĪne podbudowy naleĪy mierzyü 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
NierównoĞci poprzeczne podbudowy naleĪy mierzyü 4-metrową łatą.
NierównoĞci podbudowy nie mogą przekraczaü:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny byü zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją
± 0,5 %.
6.4.5 RzĊdne wysokoĞciowe podbudowy
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi podbudowy i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaü
+ 1 cm, - 2 cm.
6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoĪa
OĞ podbudowy w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
6.4.7 GruboĞü podbudowy i ulepszonego podłoĪa
GruboĞü podbudowy nie moĪe siĊ róĪniü od gruboĞci projektowanej o wiĊcej niĪ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10 %,
- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, - 15 %.
6.4.8 NoĞnoĞü podbudowy
− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byü zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugiĊcie sprĊĪyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byü zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaĨniku
wnoĞ nie
mniejszym

WskaĨnik
zagĊszczenia IS
nie
mniejszy niĪ

niĪ, %
60
80
120

1,0
1,0
1,03

Maksymalne ugiĊcie sprĊĪyste
pod kołem, mm
40 kN

50 kN

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o Ğrednicy
30 cm, MPa
od pierwszego
obciąĪenia E1
60
80
100

od drugiego
obciąĪenia E2
120
140
180

6.5 Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1 NiewłaĞciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują wiĊksze odchylenia od okreĞlonych w punkcie 6.4 powinny byü
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagĊszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
JeĪeli szerokoĞü podbudowy jest mniejsza od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyĪej leĪącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyü podbudowĊ przez spulchnienie warstwy
na pełną gruboĞü do połowy szerokoĞci pasa ruchu, dołoĪenie materiału i powtórne zagĊszczenie.
6.5.2 NiewłaĞciwa gruboĞü podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci, Wykonawca wykona naprawĊ podbudowy.
Powierzchnie powinny byü naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głĊbokoĞü, zgodnie
z decyzją InĪyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właĞciwoĞciach, wyrównane i ponownie zagĊszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena gruboĞci
warstwy, według wyĪej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3 NiewłaĞciwa noĞnoĞü podbudowy
JeĪeli noĞnoĞü podbudowy bĊdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbĊdne
do zapewnienia wymaganej noĞnoĞci, zalecone przez InĪyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniĪenie noĞnoĞci podbudowy
wynikło z niewłaĞciwego wykonania robót przez WykonawcĊ podbudowy.
7

OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami osoby pełniącej
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.
9

PODSTAWA PŁATNOĝCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania
Ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− sprawdzenie i ewentualną naprawĊ podłoĪa,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
− rozłoĪenie mieszanki,
− zagĊszczenie rozłoĪonej mieszanki,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych okreĞlonych w specyfikacji technicznej,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci zanieczyszczeĔ obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwoĞci.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoĞci metodą bezpoĞrednią.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci zanieczyszczeĔ organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoĞci siarki metodą bromową,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Īelazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ĞcieralnoĞci w bĊbnie Los Angeles.
ĩuĪel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ĩwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci.
Kruszywo do betonu lekkiego.
Wapno.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.
Popioły lotne.
Cement. Transport i przechowywanie.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaĨnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoĪa przez
obciąĪenie płytą.
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą.
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiĊü podatnych ugiĊciomierzem belkowym.
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu.
31. PN-EN-13242: 2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
10.2 Inne dokumenty
32. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg gruntowych w ramach zadania pn:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady prowadzenia robót związanych z odtworzeniem
nawierzchni gruntowych.
Szczegółowy zakres robót objĊtych płatnoĞcią obejmuje:
zakres rzeczowo-iloĞciowy zgodny z przedmiarem robót.
1.4 OkreĞlenia podstawowe
•
•
•
•
•

Nawierzchnia gruntowa naturalna – nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie lub chemicznie,
odporna na działanie ruchu.
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych, w którym wystĊpujący grunt podłoĪa jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłuĪnym
i przekroju poprzecznym oraz zagĊszczony.
Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych, w którym wystĊpujący grunt podłoĪa jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyrównany i odpowiednio
ukształtowany w profilu podłuĪnym i przekroju poprzecznym oraz zagĊszczony.
Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu wyrównania wybojów i
kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.
Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozĞcielenie, wymieszanie, sprofilowanie i zagĊszczenie
materiału istniejącego i odnawiającego nawierzchniĊ.

Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt.1.5.
2

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji Technicznej. VI.
Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 2.
2.2 Grunt
Grunt jest podstawowym materiałem do budowy nawierzchni gruntowych.
Grunty naleĪy klasyfikowaü zgodnie z normą PN-B-02480 [1].
Rozpoznanie gruntu naleĪy przeprowadziü na podstawie badaĔ makroskopowych okreĞlonych w normie PN-B-04452
[2]; badania uziarnienia według normy PN-B-04481 [3] lub PN-B-06714-15 [5].
Podział gruntów pod wzglĊdem wysadzinowoĞci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podział gruntów pod wzglĊdem wysadzinowoĞci
Wymagania
Grunty
wątpliwe

Lp.

WłaĞciwoĞci

1.

WskaĨnik noĞnoĞci według BN-70/8931-05
[17], %, (WnoĞ)

WnoĞ > 10

WnoĞ od 5
do 10

WnoĞ < 5

2.

WskaĨnik piaskowy (WP) według
BN-64/8931-01 [13]

WP > 35

WP od 25
do 35

WP < 25

3.

ZawartoĞü cząstek poniĪej 0,063 mm
według PN-B-06714-15 [5], %

poniĪej 20

od 20 do 30

powyĪej 30

4.

ZawartoĞü cząstek poniĪej 0,02 mm według
PN-B-04481 [3], %

poniĪej 3

od 3 do 10

powyĪej 10

5.

KapilarnoĞü bierna według
PN-B-04493 [4], m

Hkb < 1,0

Hkb od 1,0
do 1,3

Hkb > 1,3

Grunty
niewysadzinowe

Grunty
wysadzinowe
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3

SPRZĉT
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne
pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakoĞü wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i teĪ przy wykonywaniu czynnoĞci pomocniczych oraz
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzĊtu itp. SprzĊt uĪywany przez WykonawcĊ powinien uzyskaü
akceptacjĊ osoby pełniącej nadzór nas robotami z ramienia Zamawiającego.
Wykonawca przystĊpujący do odtworzenia nawierzchni gruntowych powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania
z nastĊpującego sprzĊtu:
− równiarek, spycharek lub sprzĊtu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory, pługi) do rozkładania materiałów,
mieszania, spulchniania i profilowania,
− rozsypywarek do rozsypywania spoiw i Ğrodków chemicznych,
− przewoĨnych zbiorników na wodĊ, wyposaĪonych w urządzenia do rozpryskiwania wody,
− walców statycznych, gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walców wibracyjnych lub płytowych
zagĊszczarek wibracyjnych,
− rĊcznego sprzĊtu do drobnych robót, jak łopaty, oskardy, ubijaki rĊczne itp.
4

TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne
pkt. 4.
4.2 Transport materiałów
Grunty i materiały do ulepszania nawierzchni moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 5.
5.2 Przygotowanie podłoĪa
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 5.

5.3 Odbudowa warstw podbudowy
OdbudowĊ warstw konstrukcyjnych drogi nie naleĪy prowadziü w okresie zimowym.
Nawierzchnie gruntowe nie wymagają szczególnej podbudowy. Grunt rodzimy naleĪy zagĊĞciü do wartoĞci nie mniejszej
niĪ 1,0 począwszy od głĊbokoĞci ok. 1,2 m.
5.4 Odbudowa warstw nawierzchniowej
Odtworzenie nawierzchni gruntowej obejmuje:
− profilowanie i zagĊszczanie dróg gruntowych,
− wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem Īwiru.
W Przedmiarze Robót ujĊta jest szerokoĞü odtworzenia nawierzchni wynikająca z pasa robót. Wykonawca winien
doprowadziü do stanu uĪywalnoĞci równieĪ pozostałą szerokoĞü drogi, która uległa zniszczeniu w wyniku prac
prowadzonych przez WykonawcĊ. Doprowadzenie całoĞci drogi do stanu uĪywalnoĞci Wykonawca winien ująü w Cenie
Ofertowej.
W przypadku, gdy w podłoĪu drogi zalegają spoiste grunty, naleĪy je spulchniü i rozdrobniü przy uĪyciu zrywarki lub
sprzĊtu rolniczego (pługa lub kultywatora).
JeĪeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna nie przewidują inaczej, czynnoĞci profilowania mogą byü
wykonywane łącznie z robotami ziemnymi.
Profilowanie nawierzchni gruntowej naleĪy rozpocząü od wykopania rowów (o przekroju trójkątnym przy uĪyciu
równiarki lub trapezowym przy uĪyciu koparki z odpowiednim osprzĊtem) z jednoczesnym przesuniĊciem gruntu
uzyskanego z wyciĊcia rowów, na koronĊ drogi.
PrzesuniĊty urobek rozĞciela siĊ i wstĊpnie wyrównuje w profilu podłuĪnym i przekroju poprzecznym przy uĪyciu
równiarki.
Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłuĪnych i poprzecznych naleĪy wykonaü
kolejnym przejĞciem równiarki lub przy uĪyciu szablonu.
Zaleca siĊ wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy uĪyciu dwóch równiarek, z których:
− jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,
− druga rozĞciela i wyrównuje przesuniĊty grunt.
Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej równiarkami zaleca siĊ, aby długoĞü jednorazowo profilowanego odcinka
wynosiła co najmniej 250 m i była tak dobrana, aby:
− profilowanie zostało zakoĔczone w ciągu jednego dnia roboczego,
− na koĔcach odcinka była moĪliwoĞü zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).
Po wyrównaniu i sprofilowaniu drogĊ gruntową naleĪy zagĊĞciü. LiczbĊ przejĞü sprzĊtu zagĊszczającego potrzebną do
wymaganego zagĊszczenia gruntu naleĪy ustaliü doĞwiadczalnie, np. na odcinku próbnym. Wyrównaną i wyprofilowaną
nawierzchniĊ gruntową zagĊszcza siĊ przy wilgotnoĞci optymalnej. JeĪeli wilgotnoĞü gruntu jest niĪsza od wilgotnoĞci
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optymalnej o wiĊcej niĪ 20 % jej wartoĞci, to wilgotnoĞü gruntu naleĪy zwiĊkszyü przez dodanie wody. JeĪeli wilgotnoĞü
gruntu jest wyĪsza od wilgotnoĞci optymalnej o 10 % jej wartoĞci, grunt naleĪy osuszyü. Sposób osuszenia powinien byü
zaakceptowany przez InĪyniera.
ZagĊszczenie naleĪy uznaü za dostateczne, gdy nie wystĊpują Ğlady po przejeĨdzie sprzĊtu zagĊszczającego.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 6.

6.2 Badania i pomiary
Wykonawca powinien sprawdzaü wszystkie cechy geometryczne wymienione w pkt. 6.3 z czĊstotliwoĞcią podaną
w tablicy 2.
ZagĊszczenie profilowanej drogi gruntowej naleĪy sprawdzaü wykonując oznaczenie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu
zgodnie z BN-77/8931-12 [18].
Sprawdzenie odwodnienia naleĪy przeprowadziü na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co najmniej
w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodnoĞci wykonanych elementów z dokumentacją projektową i z osoba pełniącą
nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Odchylenia od dokumentacji projektowej nie powinny przekraczaü niĪej podanych wartoĞci dopuszczalnych:
− głĊbokoĞü rowów
± 5 cm,
− szerokoĞü dna rowów trapezowych
± 5 cm,
− pochylenie skarp
± 10 % wartoĞci pochylenia wyraĪonego tangensem kąta.
Pochylenie niwelety dna rowów naleĪy sprawdzaü co 100 m. Odchylenie spadków od spadków projektowanych nie
powinno byü wiĊksze niĪ ± 0,1 %.
Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na właĞciwe spadki dna rowów, które powinny byü zgodne z projektowanymi
kierunkami odprowadzenia wód.
6.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1 Równo nawierzchni
NierównoĞci podłuĪne nawierzchni naleĪy mierzyü 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [16].
NierównoĞci nawierzchni gruntowej nie powinny przekraczaü 15 mm.
6.3.2 Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni naleĪy mierzyü przy uĪyciu 4-metrowej łaty i poziomicy.
Odchylenia spadków poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny byü wiĊksze niĪ ± 0,5 % od spadków
uzgodnionych z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
6.3.3 Rzdne wysokociowe
Odchylenie rzĊdnych wysokoĞciowych nawierzchni od uzgodnionych z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego nie powinno byü wiĊksze niĪ + 1 cm i -3 cm.
6.3.4 Ukształtowanie osi nawierzchni
OĞ nawierzchni w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi uzgodnionej z osobą pełniącą nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego o wiĊcej niĪ ± 5 cm.
6.3.5 Szeroko nawierzchni
SzerokoĞü nawierzchni nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci uzgodnionej z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego o wiĊcej niĪ + 10 cm i -5 cm.
6.4 Czstotliwo oraz zakres bada i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.
Tablica 2. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp.

Wyszczególnienie badaĔ i pomiarów

Minimalna czĊstotliwoĞü
badaĔ i pomiarów

1.

RównoĞü podłuĪna

co 20 m łatą na kaĪdym pasie ruchu

2.

RównoĞü poprzeczna

10 razy na 1 km

3.

Spadki poprzeczne *)

10 razy na 1 km

4.

RzĊdne wysokoĞciowe

co 100 m

5.

Ukształtowanie osi w planie *)

co 100 m

6.

SzerokoĞü nawierzchni

10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy
wykonaü w punktach głównych łuków poziomych.
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6.5 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej
Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujące wiĊksze odchylenia cech geometrycznych
od okreĞlonych w pkt. 6.2 powinny byü poprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórne zagĊszczenie, w terminie
uzgodnionym z osobą pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego.
Wszystkie elementy odwodnienia wykazujące wiĊksze odchylenia od okreĞlonych w pkt. 6.2 powinny byü poprawione
do wymaganych wymiarów i pochyleĔ.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena na koszt
Wykonawcy.
7

OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i wymaganiami osoby pełniącej nadzór nad
robotami z ramienia Zamawiającego, jeĪeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
9

PODSTAWA PŁATNOCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania
Ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra nawierzchni gruntowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagĊszczenie,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWI ZANE
Przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 10.
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CPV: 45111100-0, 45233100-0, 45233253-7
XI. Roboty drogowe. Nawierzchnie gruntowe ulepszone.

Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót. – XI. Roboty drogowe. Nawierzchnie gruntowe ulepszone.

139

ͣƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũŝĚĞƐǌĐǌŽǁĞũǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝDŝħŬŝŶŝĂƵů͘<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ
ʹWůĂĐƉŽĚǌĂďƵĚŽǁħŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁČ͟

Spis treĞci
1 WSTĉP ............................................................................................................................................................................ 141
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .......................................................................................................................... 141
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ............................................................................................................. 141
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną ........................................................................................................ 141
1.4 OkreĞlenia podstawowe ............................................................................................................................................. 141
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót .......................................................................................................................... 141
2 MATERIAŁY .................................................................................................................................................................. 141
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów ................................................................................................................. 141
2.2 Materiały do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie ................................................................................. 141
2.2.1
Mieszanka gliniasto-piaskowa ........................................................................................................................... 141
2.2.2
Mieszanka gliniasto-Īwirowa ............................................................................................................................ 141
2.2.3
Mieszanki gruntów z kruszywami odpadowymi ............................................................................................... 141
2.3 Materiały do nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie ..................................................................................... 143
2.3.1
Grunty do stabilizacji aktywnymi popiołami lotnymi ....................................................................................... 143
2.3.2
Aktywne popioły lotne ...................................................................................................................................... 143
2.3.3
Woda ................................................................................................................................................................. 143
2.3.4
Dodatki ulepszające ........................................................................................................................................... 143
3 SPRZĉT ........................................................................................................................................................................... 143
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu ....................................................................................................................... 143
3.2 SprzĊt do wykonania nawierzchni ............................................................................................................................. 144
4 TRANSPORT .................................................................................................................................................................. 144
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu .................................................................................................................. 144
4.2 Transport materiałów ................................................................................................................................................. 144
5 WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................................. 144
5.1 Ogólne zasady wykonania robót ................................................................................................................................ 144
5.2 Przygotowanie podłoĪa .............................................................................................................................................. 144
5.3 Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie ................................................................................... 144
5.3.1
Projektowanie składu mieszanki optymalnej gruntowej .................................................................................... 144
5.3.2
Wbudowanie i zagĊszczenie mieszanki optymalnej gruntowej ......................................................................... 144
5.3.3
Projektowanie składu mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi................................................................ 145
5.3.4
Wbudowanie i zagĊszczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi ..................................................... 145
5.4 Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie ....................................................................................... 145
5.4.1
Projektowanie składu mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi ................................. 145
5.4.2
Wbudowanie i zagĊszczenie gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi ....................................... 145
6 KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT .................................................................................................................................... 146
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót......................................................................................................................... 146
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ..................................................................................................................... 146
6.3 Badania w czasie robót .............................................................................................................................................. 146
6.3.1
CzĊstotliwoĞü i zakres badaĔ przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie ........................ 146
6.3.2
CzĊstotliwoĞü i zakres badaĔ przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie ............................ 146
6.3.3
Badania i pomiary cech geometrycznych .......................................................................................................... 146
7 OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................................................... 147
8 ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................................................ 147
9 PODSTAWA PŁATNOĝCI............................................................................................................................................. 147
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci ........................................................................................................ 147
9.2 Cena jednostki obmiarowej........................................................................................................................................ 147
10 PRZEPISY ZWIĄZANE ................................................................................................................................................. 147

Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru Robót. – XI. Roboty drogowe. Nawierzchnie gruntowe ulepszone.

140

ͣƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũŝĚĞƐǌĐǌŽǁĞũǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝDŝħŬŝŶŝĂƵů͘<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ
ʹWůĂĐƉŽĚǌĂďƵĚŽǁħŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁČ͟
1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg gruntowych ulepszonych w ramach zadania pn:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie lub chemicznie.
Szczegółowy zakres robót objĊtych płatnoĞcią obejmuje:
zakres rzeczowo-iloĞciowy zgodny z przedmiarem robót.
1.4 OkreĞlenia podstawowe
•
•
•
•
•

Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład granulometryczny
i właĞciwoĞci gruntu rodzimego.
Mieszanka popiołowo-gruntowa - mieszanka gruntu, popiołu i wody, dobranych w odpowiednich proporcjach.
Grunt stabilizowany aktywnymi popiołami lotnymi - mieszanka popiołowo-gruntowa zagĊszczona i stwardniała
w wyniku ukoĔczenia procesu wiązania popiołu.
Stabilizacja gruntu aktywnymi popiołami lotnymi - proces technologiczny polegający na spulchnieniu i rozdrobnieniu
gruntu i zmieszaniu go z popiołem lotnym i wodą oraz zagĊszczeniu przy wilgotnoĞci optymalnej.
WskaĨnik róĪnoziarnistoĞci - wielkoĞü charakteryzująca zagĊszczalnoĞü gruntów niespoistych, okreĞlona według wzoru:

U =

d 60
d 10

gdzie:
d60 - Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm),
d10 - Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu (mm).
Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt.1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt.1.5.
2

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji Technicznej. VI.
Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 2.
2.2 Materiały do nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
2.2.1 Mieszanka gliniasto-piaskowa
Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna mieü ramowy skład uziarnienia według tablicy 3.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadaü uziarnienie ciągłe i leĪeü w obszarze okreĞlonym na rysunku 1.
2.2.2 Mieszanka gliniasto-Īwirowa
Optymalna mieszanka gliniasto-Īwirowa powinna mieü ramowy skład uziarnienia według tablicy 4. W mieszance
Īwirowej 25% ziaren powinno byü przełamanych. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadaü uziarnienie ciągłe i leĪeü
w obszarach okreĞlonych na rysunku 2.
2.2.3 Mieszanki gruntów z kruszywami odpadowymi
Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca siĊ stosowaü:
− odpady kruszywa łamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0 do 16 mm),
− ĪuĪle paleniskowe i hutnicze po zakoĔczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do 31,5 mm) wg PN-B-06731 [7].
Materiały te powinny mieü odpowiednio zróĪnicowane frakcje, a ich wskaĨnik róĪnoziarnistoĞci powinien spełniaü
warunek wyraĪony wzorem:
U =

d 60
d 10

≥5
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Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej
Lp.

WłaĞciwoĞü

Wymagania

1

ZawartoĞü frakcji Īwirowej (powyĪej # 2 mm), %

od 0 do 10

2

ZawartoĞü frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), %

od 70 do 85

3

ZawartoĞü frakcji pyłowej (od 0,002 do 0,05 mm), %

od 12 do 23

4

ZawartoĞü frakcji Īwirowej (powyĪej 0,002 mm), %

od 3 do 7

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej
Tablica 2. Ramowy skład uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto-Īwirowych
Wymiary oczek
kwadratowych sit (mm)

Przechodzi przez sito, %
na warstwĊ dolną

na warstwĊ górną

40

-

100

-

-

20

100

70

-

100

2

90

30

90

40

0,05

25

10

25

10

0,002

7

4

7

4
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Rysunek 2. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto-Īwirowych
2.3 Materiały do nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
2.3.1 Grunty do stabilizacji aktywnymi popiołami lotnymi
PrzydatnoĞü gruntów przeznaczonych do stabilizacji aktywnymi popiołami lotnymi naleĪy oceniaü na podstawie
wyników badaĔ laboratoryjnych wykonanych według normy BN-71/8933-10 [19].
Do ulepszania nawierzchni gruntowych aktywnymi popiołami lotnymi nadają siĊ grunty mało i Ğrednio spoiste
o wskaĨniku plastycznoĞci wynoszącym od 3 do 20. Grunty te powinny spełniaü wymagania podane w tablicy 5.
Tablica 3. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do ulepszenia dróg gruntowych aktywnymi popiołami lotnymi
(wg BN-71/8933-10 [19])
Lp.
1.

2.
3.
4.

WłaĞciwoĞci
Uziarnienie wg PN-B-04481 [3]
- ziaren przechodzących przez sito # 40 mm, %
- ziaren przechodzących przez sito # 20 mm, % nie mniej niĪ
- ziaren przechodzących przez sito # 4 mm, % nie mniej niĪ
- cząstek mniejszych od 0,002 mm, % nie wiĊcej niĪ
Granica płynnoĞci wg PN-B-04481 [3], %, poniĪej
ZawartoĞü czĊĞci organicznych wg PN-B-04481 [3], %, poniĪej
ZawartoĞü siarczanów w przeliczeniu na SO3, wg PN-B-06714-28 [6], %, poniĪej

Wymagania
100
85
50
20
40
5
1

Grunty o wskaĨniku plastycznoĞci mniejszym od 3 naleĪy doziarniü gruntem spoistym lub stosowaü szczególnie
w przypadku piasków równoziarnistych dodatki ulepszające według pkt. 2.2.4.
2.3.2 Aktywne popioły lotne
NaleĪy stosowaü aktywne popioły lotne z wĊgla brunatnego rodzaju WB, odmiany c, odpowiadające wymaganiom
normy PN-S-96035 [12].
Popioły lotne o zawartoĞci wolnego tlenku wapniowego (CaO) wiĊkszej niĪ 7%, przydatne są jako samodzielny materiał
wiąĪący. Popioły lotne o zawartoĞci wolnego tlenku wapniowego od 3,5% do 7% naleĪy wzbogaciü dodatkami
ulepszającymi wg pkt. 2.2.4.
2.3.3 Woda
NaleĪy stosowaü wodĊ odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [10]. Bez badaĔ laboratoryjnych moĪna
stosowaü pitną wodĊ wodociągową.
2.3.4 Dodatki ulepszające
W uzasadnionych przypadkach przy ulepszaniu nawierzchni gruntowych aktywnymi popiołami lotnymi stosuje siĊ
cement klasy 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10] lub wapno odpowiadające wymaganiom PN-B-30020 [9].
3

SPRZĉT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 3.
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3.2 SprzĊt do wykonania nawierzchni
W zaleĪnoĞci od okreĞlonego w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji Technicznej sposobu ulepszenia nawierzchni
gruntowej Wykonawca przystĊpujący do wykonania robót powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego
sprzĊtu:
− równiarek, spycharek lub sprzĊtu rolniczego (brony, kultywatory, pługi) do spulchniania i profilowania,
− zgarniarek, spycharek lub równiarek do rozkładania materiałów do mechanicznego ulepszania nawierzchni,
− rozsypywarek rolniczych wyposaĪonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokoĞci do
rozsypywania spoiw i Ğrodków chemicznych,
− sprzĊtu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchome mieszarki do
wymieszania gruntu z materiałami ulepszającymi,
− przewoĨnych zbiorników na wodĊ (drogowe, rolnicze itp.) wyposaĪonych w urządzenia do równomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,
− walców gładkich lub ogumionych, lekkich i Ğrednich, samojezdnych lub doczepianych, walców wibracyjnych jedno
lub dwuwałowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zagĊszczarek do zagĊszczania wyprofilowanej warstwy
gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszającymi.
4

TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne
pkt. 4.
4.2 Transport materiałów
Grunty i materiały do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Materiały do chemicznego ulepszania nawierzchni gruntowej naleĪy przewoziü zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 5.
5.2 Przygotowanie podłoĪa
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 5.
5.3 Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie

5.3.1 Projektowanie składu mieszanki optymalnej gruntowej
Przed rozpoczĊciem robót Wykonawca powinien dostarczyü InĪynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki
optymalnej oraz próbki gruntów przeznaczonych na mieszankĊ, pobrane w obecnoĞci InĪyniera.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien odpowiadaü wymaganiom podanym w tablicy 3 i na rysunku 1
lub w tablicy 4 i na rysunku 2 i zawieraü:
− opis i wyniki badaĔ gruntów,
− okreĞlenie wilgotnoĞci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanej w normie PN-B-04481 [3].
5.3.2 Wbudowanie i zagĊszczenie mieszanki optymalnej gruntowej
W gruntach piaszczystych mieszankĊ optymalną zaleca siĊ wbudowywaü sposobem powierzchniowym. Na
wyprofilowanym podłoĪu w kierunku podłuĪnym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem około 4 %, naleĪy na całej
powierzchni rozłoĪyü równomiernie grunt doziarniający (spoisty). Grunt doziarniający moĪe byü rozkładany bezpoĞrednio
po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmach i rozkładany przed mieszaniem.
Przed rozpoczĊciem mieszania naleĪy sprawdziü wilgotnoĞü gruntów. W przypadku, gdy jest ona niĪsza od wilgotnoĞci
optymalnej o wiĊcej niĪ 20 % jej wartoĞci, naleĪy dodaü wody do uzyskania wilgotnoĞci optymalnej, a w przypadku gdy jest
wyĪsza o wiĊcej niĪ 10 % jej wartoĞci, grunt naleĪy przesuszyü.
Mieszanie gruntów naleĪy wykonywaü do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury mieszanki. NaleĪy zwracaü
uwagĊ, aby wymieszana była cała zaprojektowana gruboĞü warstwy gruntu podłoĪa.
SprzĊt mieszający powinien posuwaü siĊ wzdłuĪ drogi równoległymi pasami. ĝlady kolejnych przejazdów powinny
nakładaü siĊ na szerokoĞci od 10 do 15 cm.
Po zakoĔczeniu mieszania nie powinno byü w mieszance grudek gruntu wiĊkszych od 0,5 cm.
Wymieszany grunt naleĪy wyrównaü i wyprofilowaü, a nastĊpnie zagĊĞciü walcem ogumionym, wielokołowym
lub gładkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.
ZagĊszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym naleĪy rozpoczynaü od krawĊdzi i stopniowo przesuwaü pasami
podłuĪnymi czĊĞciowo nakładającymi siĊ w kierunku jej osi. ZagĊszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku naleĪy
rozpoczynaü od dolnej krawĊdzi i przesuwaü pasami podłuĪnymi, czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w kierunku jej górnej
krawĊdzi.
ZagĊszczenie naleĪy kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia wymaganego w dokumentacji projektowej
i SST.
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JeĪeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie nawierzchni o gruboĞci powyĪej 15 cm, to wbudowanie
mieszanki naleĪy wykonaü dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione wyĪej czynnoĞci naleĪy wykonaü oddzielnie dla kaĪdej
warstwy.
W gruntach gliniastych mieszankĊ optymalną zaleca siĊ wbudowywaü sposobem korytowym. MieszankĊ wykonuje siĊ
w przygotowanym korycie o głĊbokoĞci od 30 do 35 cm i spadku poprzecznym co najmniej 4 %.
Grunty przeznaczone do mieszanki powinny byü układane w pryzmach wzdłuĪ drogi lub bezpoĞrednio dowoĪone
do koryta. Rozkłada siĊ je tak, aby gruboĞü warstwy mieszanej nie przekraczała 15 cm.
Układanie warstw gruntu gliniastego i gruntu piaszczystego naleĪy wykonywaü na przemian. GruboĞü warstw zaleĪy
od proporcji gruntów w mieszance optymalnej.
Dla ochrony pionowych krawĊdzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki przed zanieczyszczeniem gruntem
z poboczy, zaleca siĊ okładanie krawĊdzi jedną lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawianym rĊbem, które naleĪy
usunąü po przemieszaniu gruntów.
W gruntach gliniastych dopuszcza siĊ takĪe wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym (w przypadku,
gdy w podłoĪu zalegają lekkie gliny).
Zasady wykonywania robót sposobem powierzchniowym są analogiczne do podanych przy wbudowywaniu mieszanki
w gruntach piaszczystych. Spadek poprzeczny podłoĪa powinien byü wiĊkszy od 2 %.
5.3.3 Projektowanie składu mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi
Przy projektowaniu składu mieszanki gruntu z kruszywem odpadowym naleĪy kierowaü siĊ zasadami podanymi dla
uziarnienia mieszanek optymalnych według niniejszej specyfikacji.
5.3.4 Wbudowanie i zagĊszczenie mieszanki gruntu z kruszywami odpadowymi
Do ulepszania nawierzchni gruntowej odpadami kruszywa łamanego zaleca siĊ stosowaü sposób korytowy, a do
ulepszania ĪuĪlem paleniskowym lub hutniczym, sposób powierzchniowy.
Zasady wykonania nawierzchni powinny byü zgodne z podanymi w pkt. 5.3.2 niniejszej specyfikacji, odpowiednio dla
kaĪdego sposobu.
Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywami odpadowymi po oddaniu do eksploatacji powinna byü pielĊgnowana.
O ile SST nie przewiduje inaczej, w okresie tym naleĪy:
− wyrównywaü powstałe zagłĊbienia i koleiny przy uĪyciu włoka, szablonu lub równiarki,
− zagĊszczaü wyrównaną nawierzchniĊ.
Nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem łamanym lub ĪuĪlem, w okresie od 4 do 6 tygodni po oddaniu jej do
eksploatacji, powinna byü chroniona przez ograniczenie prĊdkoĞci pojazdów do 30 km/h oraz równomiernie dogĊszczana
przez ruch na całej szerokoĞci (przekładany na róĪne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw).
5.4 Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
5.4.1 Projektowanie składu mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi
Przed rozpoczĊciem robót Wykonawca powinien dostarczyü InĪynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki oraz
próbki gruntu i aktywnych popiołów lotnych oraz ewentualnych dodatków ulepszających, pobrane w obecnoĞci InĪyniera.
Projekt składu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popiołami lotnymi powinien byü opracowany zgodnie z zaleceniami
normy BN-71/8933-10 [19].
Projekt składu mieszanki powinien zawieraü:
− wyniki badaĔ gruntu przeznaczonego do stabilizacji,
− wyniki badaĔ popiołów lotnych,
− wyniki badaĔ mieszanki gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi,
− w przypadkach wątpliwych - wyniki badania jakoĞci wody według normy PN-B-32250 [10],
− wilgotnoĞü optymalną mieszanki gruntu z popiołami,
− wymaganą iloĞü popiołów lotnych w mieszance i ewentualnych dodatków ulepszających.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniü otrzymanie właĞciwoĞci gruntu stabilizowanego aktywnymi
popiołami lotnymi, zgodnych z wymaganiami podanym w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagane właĞciwoĞci mieszanek gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi
WłaĞciwoĞci

Wymagania

Stabilizacja aktywnymi popiołami lotnymi
WytrzymałoĞü na Ğciskanie badana wg BN-71/8933-10 [10], MPa, nie mniej niĪ
- po 14 dniach

1,6

- po 42 dniach

2,5

WskaĨnik mrozoodpornoĞci okreĞlony wg BN-71/8933-10 [19], mniej niĪ

0,6

5.4.2 Wbudowanie i zagĊszczenie gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi
StabilizacjĊ gruntów aktywnymi popiołami lotnymi naleĪy wykonywaü co najmniej dwa miesiące przed spodziewanym
wystąpieniem ujemnych temperatur otoczenia.
Do stabilizacji gruntów spoiwami moĪna stosowaü ruchome mieszarki lub sprzĊt rolniczy. Maszyny te powinny
zapewniü wykonanie nawierzchni o wymaganej gruboĞci i właĞciwoĞciach zgodnych z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
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Przed rozłoĪeniem popiołów lotnych, grunt powinien byü spulchniony i rozdrobniony tak, aby przez sito # 4 mm
przechodziło co najmniej 80 % gruntu.
Na tak przygotowanym gruncie naleĪy rozsypaü równomiernie popioły lotne, zgodnie z zaprojektowaną iloĞcią.
Po rozłoĪeniu na gruncie przewidzianej iloĞci spoiwa, grunt naleĪy kilkakrotnie wymieszaü, bez dodania wody, aĪ do
uzyskania jednolitej barwy mieszanki, bez smug i plam na całej gruboĞci warstwy stabilizowanej.
Po wymieszaniu gruntu ze spoiwem naleĪy sprawdziü wilgotnoĞü mieszanki. JeĪeli wilgotnoĞü jest mniejsza od
optymalnej o wiĊcej niĪ 20 % jej wartoĞci naleĪy dodaü odpowiednią iloĞü wody. Po dolaniu wody naleĪy rozsypaü dodatki
ulepszające, jeĞli przewidziane jest ich stosowanie i ponownie wymieszaü zwilĪoną mieszankĊ do otrzymania jej jednolitej
barwy. W przypadku stosowania cementu jako dodatku ulepszającego przy stabilizacji gruntu aktywnymi popiołami lotnymi,
czas od momentu rozłoĪenia cementu do momentu zakoĔczenia mieszania nie powinien byü dłuĪszy od 2 godzin.
Po zakoĔczeniu mieszania naleĪy warstwĊ wyprofilowaü do wymaganych w dokumentacji projektowej rzĊdnych oraz
spadków poprzecznych. Do tego celu naleĪy uĪyü równiarek i prowadnic podłuĪnych układanych kaĪdorazowo na odcinku
roboczym.
Po wyprofilowaniu mieszanki stabilizowanej aktywnymi popiołami lotnymi naleĪy natychmiast rozpocząü zagĊszczanie
warstwy.
ZagĊszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym naleĪy rozpocząü od krawĊdzi i stopniowo przesuwaü pasami
podłuĪnymi czĊĞciowo nakładanymi w stronĊ osi nawierzchni. ZagĊszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleĪy
rozpocząü od dolnej krawĊdzi nawierzchni i przesuwaü pasami podłuĪnymi, czĊĞciowo nakładanymi w stronĊ jej górnej
krawĊdzi.
WskaĨnik zagĊszczenia okreĞlony zgodnie z BN-77/8931-12 [18] powinien wynosiü co najmniej 0,98 maksymalnego
zagĊszczenia, według normalnej próby Proctora zgodnie z normą PN-B-04481 [3].
Ruch pojazdów po nawierzchni wykonanej z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi moĪe byü
dopuszczony najwczeĞniej po upływie 14 dni od jej wykonania, ruch konny po 20 dniach.
NawierzchniĊ z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi w okresie 14 dni od jej wykonania naleĪy
pielĊgnowaü przez przykrycie piaskiem i utrzymywanie go w stanie wilgotnym w okresie wietrznej i suchej pogody.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadziü badania niezbĊdne do opracowania projektu składu
mieszanki optymalnej lub stabilizowanej spoiwami, w zakresie i czasie okreĞlonym w niniejszej specyfikacji.
6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 CzĊstotliwo i zakres bada przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie
W czasie robót naleĪy sprawdziü:
a) uziarnienie mieszanki optymalnej,
b) jednorodnoĞü i głĊbokoĞü wymieszania,
c) zagĊszczenie warstwy,
d) wilgotnoĞü mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym Īe zaleca siĊ stosowanie piknometru polowego lub
powietrznego
co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej, z tym Īe maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno
badanie powinna wynosiü 600 m2.
6.3.2 Czstotliwo i zakres bada przy budowie nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
W czasie robót naleĪy sprawdzaü:
a) uziarnienie gruntu,
b) jednorodnoĞü i głĊbokoĞü wymieszania,
c) zagĊszczenie warstwy,
d) wilgotnoĞü mieszanki gruntu z popiołami lotnymi wg dowolnej metody, z tym Īe zaleca siĊ stosowanie piknometru
polowego lub powietrznego
co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej, z tym Īe maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno
badanie powinna wynosiü 600 m2,
e) wytrzymałoĞü 14 i 42-dniową mieszanki gruntu z popiołami lotnymi - co najmniej 1 seria walców (6 szt. Ø 8 cm)
na dziennej działce roboczej z tym, Īe maksymalna powierzchnia przypadająca na jedno badanie powinna wynosiü
600 m2.
Badania aktywnoĞci popiołów lotnych naleĪy wykonywaü dla kaĪdej dostawy wg BN-71/8933-10 [19].
Badania wody i dodatków ulepszających naleĪy wykonaü w przypadkach wątpliwych.
6.3.3 Badania i pomiary cech geometrycznych
GruboĞü nawierzchni Wykonawca powinien mierzyü po jej zagĊszczeniu w 3 losowo wybranych punktach na kaĪdej
dziennej działce roboczej i nie rzadziej niĪ w 1 punkcie na 400 m2 powierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej gruboĞci nawierzchni nie powinny przekraczaü – 5 % i + 10 %.
Pozostałe cechy geometryczne nawierzchni powinny byü mierzone i oceniane według zasad podanych w Specyfikacji
Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 6.2.
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7

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 7.

8

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 8.

9

PODSTAWA PŁATNOCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania
Ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:
a) dla nawierzchni ulepszonej mechanicznie:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie i rozłoĪenie materiałów warstwami na załoĪoną gruboĞü i szerokoĞü,
− wymieszanie materiałów,
− wyrównanie do wymaganego profilu,
− skropienie wodą i zagĊszczenie poszczególnych warstw,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) dla nawierzchni ulepszonej chemicznie:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie deskowaĔ,
− dostarczenie do miejsca wbudowania i rozłoĪenie Ğrodka chemicznego,
− wymieszanie w korycie z gruntem podłoĪa,
− wyrównanie, wyprofilowanie i zagĊszczenie,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWI ZANE
Przepisy związane podano w Specyfikacji Technicznej. VI. Roboty drogowe. Wymagania Ogólne pkt. 10.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej wokół projektowanej pompowni PS6Mk oraz związanych
z odtworzeniem chodnika w drogach gminnych objĊte zadaniem pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika
z brukowej kostki betonowej.
Szczegółowy zakres robót objĊtych płatnoĞcią obejmuje:
zakres rzeczowo-iloĞciowy zgodny z przedmiarem robót.
1.4 OkreĞlenia podstawowe
• Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.1 Pozostałe okreĞlenia
Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 1.5.
2

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji Technicznej VI.
Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 2.
2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkĊ.
2.2.2 Wygląd zewnĊtrzny
Struktura wyrobu powinna byü zwarta, bez rys, pĊkniĊü, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna byü równa i szorstka, a krawĊdzie kostek równe i proste, wklĊĞniĊcia nie powinny
przekraczaü 2 mm dla kostek o gruboĞci ≤ 80 mm.
2.2.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje siĊ betonową kostkĊ brukową o gruboĞci 60 mm. Kostki o takiej gruboĞci są
produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długoĞci
± 3 mm,
− na szerokoĞci
± 3 mm,
− na gruboĞci
± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieü cechy fizykomechaniczne okreĞlone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.

Cechy

WartoĞü

1.

WytrzymałoĞü na Ğciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Ğrednia z szeĞciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2.

NasiąkliwoĞü wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie wiĊcej niĪ

5
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3.

4.

OdpornoĞü na zamraĪanie, po 50 cyklach zamraĪania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pĊkniĊcia próbki
b) strata masy, %, nie wiĊcej niĪ
c) obniĪenie wytrzymałoĞci na Ğciskanie w stosunku do wytrzymałoĞci
próbek nie zamraĪanych, %, nie wiĊcej niĪ
ĝcieralnoĞü na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiĊcej niĪ

brak
5
20
4

2.3 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1 Cement
Do produkcji kostki brukowej naleĪy stosowaü cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niĪszej niĪ „32,5”.
Zaleca siĊ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2 Kruszywo do betonu
NaleĪy stosowaü kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byü ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoĪonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3 Woda
Woda powinna byü odmiany „1” i odpowiadaü wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4 Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siĊ dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom wiĊkszą wytrzymałoĞü, mniejszą nasiąkliwoĞü i wiĊkszą
odpornoĞü na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewniü kostce trwałe wybarwienie. Powinny to byü barwniki nieorganiczne.
3

SPRZĉT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 SprzĊt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje siĊ rĊcznie.
JeĞli powierzchnie są duĪe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moĪna stosowaü mechaniczne urządzenia
układające. Urządzenie składa siĊ z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuĪącego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ułoĪenia. Do zagĊszczenia nawierzchni stosuje siĊ wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego.
4

TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałoĞü
i betonu min. 0,7 wytrzymałoĞci projektowanej, kostki przewoĪone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je
w foliĊ i spina taĞmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe moĪna równieĪ przewoziü samochodami na paletach transportowych producenta.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 5.

5.2 Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podłoĪu powinno byü wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuĪnymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Technicznej VII. Roboty drogowe. Koryto wraz
z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa. WskaĨnik zagĊszczenia koryta nie powinien byü mniejszy niĪ 0,97 według
normalnej metody Proctora.
JeĪeli dokumentacja projektowa nie okreĞla inaczej, to nawierzchniĊ chodnika z kostki brukowej moĪna wykonywaü
bezpoĞrednio na podłoĪu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3 Podsypka
Na podsypkĊ naleĪy stosowaü piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].
GruboĞü podsypki po zagĊszczeniu powinna zawieraü siĊ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byü zwilĪona
wodą, zagĊszczona i wyprofilowana.
5.4 Warstwa odsączająca
JeĪeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączająca, to jej wykonanie
powinno byü zgodne z warunkami okreĞlonymi w Specyfikacji Technicznej VIII. Warstwy odsączające i odcinające.
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5.5 Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na róĪnorodnoĞü kształtów i kolorów produkowanych kostek, moĪliwe jest ułoĪenie dowolnego wzoru
- wczeĞniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez osobĊ pełniącą nadzór nad robotami
z ramienia Zamawiającego.
KostkĊ układa siĊ na podsypce lub podłoĪu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miĊdzy kostkami wynosiły
od 2 do 3 mm. KostkĊ naleĪy układaü ok. 1,5 cm wyĪej od projektowanej niwelety chodnika, gdyĪ w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagĊszczeniu.
Po ułoĪeniu kostki, szczeliny naleĪy wypełniü piaskiem, a nastĊpnie zamieĞü powierzchniĊ ułoĪonych kostek przy uĪyciu
szczotek rĊcznych lub mechanicznych i przystąpiü do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułoĪonego chodnika z kostek brukowych, stosuje siĊ wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleĪy prowadziü od krawĊdzi powierzchni ubijanej
w kierunku Ğrodka i jednoczeĞnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagĊszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uĪywaü walca.
Po ubiciu nawierzchni naleĪy uzupełniü szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieĞü nawierzchniĊ.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielĊgnacji – moĪe byü zaraz oddany do uĪytkowania.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdziü, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu
wg pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji.
NiezaleĪnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Īądaü od producenta wyników bieĪących badaĔ wyrobu
na Ğciskanie. Zaleca siĊ, aby do badania wytrzymałoĞci na Ğciskanie pobieraü 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoĪonych w nawierzchni).
Poza tym przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagaĔ podanych w pkt. 2.2.2
i 2.2.3 i wyniki badaĔ przedstawia osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego do akceptacji.
6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 Sprawdzenie podłoĪa
Sprawdzenie podłoĪa polega na stwierdzeniu zgodnoĞci z dokumentacją projektową i odpowiednimi Specyfikacjami
Technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
− głĊbokoĞci koryta:
− o szerokoĞci do 3 m:
± 1 cm,
− o szerokoĞci powyĪej 3 m:
± 2 cm,
− szerokoĞci koryta:
± 5 cm.
6.3.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboĞci i wymaganych spadków poprzecznych i podłuĪnych polega na stwierdzeniu
zgodnoĞci z dokumentacją projektową oraz pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
6.3.3 Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowoĞci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnoĞci
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej Specyfikacji Technicznej:
− pomierzenie szerokoĞci spoin,
− sprawdzenie prawidłowoĞci ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowoĞci wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjĊty deseĔ (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1 Sprawdzenie równoĞci chodnika
Sprawdzenie równoĞci nawierzchni przeprowadzaü naleĪy łatą co najmniej raz na kaĪde 150 do 300 m2 ułoĪonego
chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niĪ raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeĞwit pod łatą 4 m
nie powinien przekraczaü 1,0 cm.
6.4.2 Sprawdzenie profilu podłuĪnego
Sprawdzenie profilu podłuĪnego przeprowadzaü naleĪy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagĊ punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niĪ co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczaü ± 3 cm.
6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaü naleĪy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaĪde
150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niĪ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3 %.
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7

OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami osoby
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9

PODSTAWA PŁATNOĝCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania
ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta,
− ew. wykonanie warstwy odsączającej,
− wykonanie podsypki,
− ułoĪenie kostki brukowej wraz z zagĊszczeniem i wypełnieniem szczelin,
− przeprowadzenie badaĔ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-68/8931-01

Materiały kamienne. Oznaczanie ĞcieralnoĞci na tarczy Boehmego.
Beton zwykły.
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaĨnika piaskowego.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z ustawieniem krawĊĪników betonowych w ramach budowy powierzchni utwardzonych wokół projektowanej pompowni
PS6Mk oraz związanych z odtworzeniem istniejącego chodnika w drogach gminnych, objĊte zadaniem pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi czĊĞü Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleĪy je stosowaü w zlecaniu
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawĊĪników:
− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,
− betonowych na ławie tłuczniowej lub Īwirowej,
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, Īwirowej lub tłuczniowej,
− betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.
Szczegółowy zakres robót objĊtych płatnoĞcią obejmuje:
zakres rzeczowo-iloĞciowy zgodny z przedmiarem robót.
1.4 OkreĞlenia podstawowe
• KrawĊĪniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy
kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.1 Pozostałe okreĞlenia
Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 1.5.
2

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej VI.
Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 2.
2.2 Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− krawĊĪniki betonowe,
− piasek na podsypkĊ i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawĊĪniki.
2.3 KrawĊĪniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1 Typy
W zaleĪnoĞci od przeznaczenia rozróĪnia siĊ nastĊpujące typy krawĊĪników betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2 Rodzaje
W zaleĪnoĞci od kształtu przekroju poprzecznego rozróĪnia siĊ nastĊpujące rodzaje krawĊĪników betonowych:
− prostokątne ĞciĊte - rodzaj „a”,
− prostokątne
- rodzaj „b”.
2.3.3 Odmiany
W zaleĪnoĞci od technologii i produkcji krawĊĪników betonowych, rozróĪnia siĊ odmiany:
1 - krawĊĪnik betonowy jednowarstwowy,
2 - krawĊĪnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4 Gatunki
W zaleĪnoĞci od dopuszczalnych wad, uszkodzeĔ krawĊĪniki betonowe dzieli siĊ na:
− gatunek 1 - G1,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. XIII. KrawĊĪniki betonowe.

156

ͣƵĚŽǁĂƐŝĞĐŝŬĂŶĂůŝǌĂĐũŝƐĂŶŝƚĂƌŶĞũŝĚĞƐǌĐǌŽǁĞũǁŵŝĞũƐĐŽǁŽƑĐŝDŝħŬŝŶŝĂƵů͘<ŽƑĐŝƵƐǌŬŝ
ʹWůĂĐƉŽĚǌĂďƵĚŽǁħŵŝĞƐǌŬĂŶŝŽǁČ͟
− gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawĊĪnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach
12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4 KrawĊĪniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Kształt i wymiary
Kształt krawĊĪników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawĊĪników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawĊĪników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawĊĪnik rodzaju „a”

b) krawĊĪnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawĊĪników

Rysunek 1. Wymiarowanie krawĊĪników
Tablica 1. Wymiary krawĊĪników betonowych
Wymiary krawĊĪników, cm

Typ

Rodzaj

krawĊĪnika

krawĊĪnika

l

b

h

c

d

r

U

a

100

20
15

30

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

15
12
10

20
25
25

-

-

1,0

D

b

100

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawĊĪników betonowych
Rodzaj
wymiaru
l
b, h

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
Gatunek 2
±8
± 12
±3
±3

2.4.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawĊĪników betonowych powinny byü bez rys, pĊkniĊü i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
KrawĊdzie elementów powinny byü równe i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawĊdzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczaü wartoĞci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawĊĪników betonowych
Rodzaj wad i uszkodzeĔ
WklĊsłoĞü lub wypukłoĞü powierzchni krawĊĪników w mm
Szczerby i uszkodzenia
ograniczających powierzchnie górne
krawĊdzi i naroĪy
(Ğcieralne), mm
ograniczających pozostałe
powierzchnie:
- liczba max
- długoĞü, mm, max
- głĊbokoĞü, mm, max

Dopuszczalna wielkoĞü wad
i uszkodzeĔ
Gatunek 1
Gatunek 2
2

3

niedopuszczalne

2
20
6

2
40
10

2.4.3 Składowanie
KrawĊĪniki betonowe mogą byü przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów,
odmian, gatunków i wielkoĞci.
KrawĊĪniki betonowe naleĪy układaü z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: gruboĞü
2,5 cm, szerokoĞü 5 cm, długoĞü min. 5 cm wiĊksza niĪ szerokoĞü krawĊĪnika.
2.4.4 Beton i jego składniki
a) Beton do produkcji krawĊĪników
Do produkcji krawĊĪników naleĪy stosowaü beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawĊĪników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawĊĪników powinna byü wykonana
z betonu klasy B 30.
Beton uĪyty do produkcji krawĊĪników powinien charakteryzowaü siĊ:
− nasiąkliwoĞcią, poniĪej 4%,
− ĞcieralnoĞcią na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodpornoĞcią i wodoszczelnoĞcią, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
b) Cement
Cement stosowany do betonu powinien byü cementem portlandzkim klasy nie niĪszej niĪ „32,5” wg PN-B-19701
[10]. Przechowywanie cementu powinno byü zgodne z BN-88/6731-08 [12].
c) Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadaü wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naleĪy przechowywaü w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
d) Woda
Woda powinna byü odmiany „1” i odpowiadaü wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5 Materiały na podsypkĊ i do zaprawy
Piasek na podsypkĊ cementowo-piaskową powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkĊ i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byü cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niĪ
„32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna byü odmiany „1” i odpowiadaü wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6 Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawĊĪniki naleĪy stosowaü, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadaü
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy Īwirowej - Īwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ławy tłuczniowej - tłuczeĔ odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7 Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadaü wymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty technicznej.
3

SPRZĉT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 SprzĊt do ustawiania krawĊĪników
Roboty wykonuje siĊ rĊcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków rĊcznych lub mechanicznych.
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4

TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport krawĊĪników
KrawĊĪniki betonowe mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportowymi.
KrawĊĪniki betonowe układaü naleĪy na Ğrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
KrawĊĪniki powinny byü zabezpieczone przed przemieszczeniem siĊ i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna
warstwa nie powinna wystawaü poza Ğciany Ğrodka transportowego wiĊcej niĪ 1/3 wysokoĞci tej warstwy.
4.3 Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien siĊ odbywaü w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnym Ğrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny byü zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
MasĊ zalewową naleĪy pakowaü w bĊbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaü siĊ w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniem bĊbnów i beczek.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 5.

5.2 Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławĊ naleĪy wykonywaü zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaü wymiarom ławy w planie z uwzglĊdnieniem w szerokoĞci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
WskaĨnik zagĊszczenia dna wykonanego koryta pod ławĊ powinien wynosiü co najmniej 0,97 według normalnej metody
Proctora.
5.3 Wykonanie ławy
Wykonanie ław powinno byü zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1 Ława Īwirowa
Ławy Īwirowe o wysokoĞci do 10 cm wykonuje siĊ jednowarstwowo przez zasypanie koryta Īwirem i zagĊszczenie go
polewając wodą.
Ławy o wysokoĞci powyĪej 10 cm naleĪy wykonywaü dwuwarstwowo, starannie zagĊszczając poszczególne warstwy.
5.3.2 Ława tłuczniowa
Ławy naleĪy wykonywaü przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem.
TłuczeĔ naleĪy starannie ubiü polewając wodą. Górną powierzchniĊ ławy tłuczniowej naleĪy wyrównaü kliĔcem
i ostatecznie zagĊĞciü.
Przy gruboĞci warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyĪej 10 cm naleĪy ławĊ wykonaü dwuwarstwowo, starannie
zagĊszczając poszczególne warstwy.
5.3.3 Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje siĊ bez szalowania, przy gruntach sypkich naleĪy stosowaü
szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje siĊ w szalowaniu. Beton rozĞcielony w szalowaniu lub bezpoĞrednio w korycie
powinien byü wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleĪy wykonywaü zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym naleĪy stosowaü co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.4 Ustawienie krawĊĪników betonowych
5.4.1 Zasady ustawiania krawĊĪników
ĝwiatło (odległoĞü górnej powierzchni krawĊĪnika od jezdni) powinno byü zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleĔ powinno wynosiü od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych
(np. ze wzglĊdu na „wyrobienie” Ğcieku) moĪe byü zmniejszone do 6 cm lub zwiĊkszone do 16 cm.
ZewnĊtrzna Ğciana krawĊĪnika od strony chodnika powinna byü po ustawieniu krawĊĪnika obsypana piaskiem, Īwirem,
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawĊĪników powinno byü zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2 Ustawienie krawĊĪników na ławie Īwirowej lub tłuczniowej
Ustawianie krawĊĪników na ławie Īwirowej i tłuczniowej powinno byü wykonywane na podsypce z piasku o gruboĞci
warstwy od 3 do 5 cm po zagĊszczeniu.
5.4.3 Ustawienie krawĊĪników na ławie betonowej
Ustawianie krawĊĪników na ławie betonowej wykonuje siĊ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
o gruboĞci 3 do 5 cm po zagĊszczeniu.
5.4.4 Wypełnianie spoin
Spoiny krawĊĪników nie powinny przekraczaü szerokoĞci 1 cm. Spoiny naleĪy wypełniü Īwirem, piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawĊĪników zaprawą cementowo-piaskową stosuje
siĊ wyłącznie do krawĊĪników ustawionych na ławie betonowej.
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Spoiny krawĊĪników przed zalaniem zaprawą naleĪy oczyĞciü i zmyü wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury krawĊĪniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleĪy zalewaü
co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1 Badania krawĊĪników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania materiałów przeznaczonych do ustawienia
krawĊĪników betonowych i przedstawiü wyniki tych badaĔ osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego
do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego naleĪy przeprowadziü na podstawie oglĊdzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeĔ wystĊpujących na powierzchniach i krawĊdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długoĞci
i głĊbokoĞci uszkodzeĔ naleĪy wykonaü za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnoĞcią do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleĪy przeprowadziü z dokładnoĞcią do 1 mm przy uĪyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub taĞmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroĪach
elementów wykonuje siĊ przez przyłoĪenie kątownika do badanego naroĪa i zmierzenia odchyłek z dokładnoĞcią do 1 mm.
6.2.2 Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawĊĪników betonowych powinny obejmowaü wszystkie
właĞciwoĞci okreĞlone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.
6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławĊ
NaleĪy sprawdzaü wymiary koryta oraz zagĊszczenie podłoĪa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoĞci wykopu wynosi ± 2 cm. ZagĊszczenie podłoĪa powinno byü zgodne z pkt. 5.2.
6.3.2 Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) ZgodnoĞü profilu podłuĪnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłuĪny górnej powierzchni ławy powinien byü zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosiü ± 1 cm na kaĪde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław naleĪy sprawdziü w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaĪde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokoĞci ± 10% wysokoĞci projektowanej,
- dla szerokoĞci ± 10% szerokoĞci projektowanej.
c) RównoĞü górnej powierzchni ław.
RównoĞü górnej powierzchni ławy sprawdza siĊ przez przyłoĪenie w dwóch punktach, na kaĪde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
PrzeĞwit pomiĊdzy górną powierzchnią ławy i przyłoĪoną łatą nie moĪe przekraczaü 1 cm.
d) ZagĊszczenie ław.
ZagĊszczenie ław bada siĊ w dwóch przekrojach na kaĪde 100 m. Ławy ze Īwiru lub piasku nie mogą
wykazywaü Ğladu urządzenia zagĊszczającego.
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjĊcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalaü na wyjĊcie ziarna
z ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moĪe przekraczaü ± 2 cm na kaĪde 100 m
wykonanej ławy.
6.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawĊĪników
Przy ustawianiu krawĊĪników naleĪy sprawdzaü:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawĊĪników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaĪde
100 m ustawionego krawĊĪnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawĊĪnika od niwelety projektowanej, które wynosi
± 1 cm na kaĪde 100 m ustawionego krawĊĪnika,
c) równoĞü górnej powierzchni krawĊĪników, sprawdzane przez przyłoĪenie w dwóch punktach na kaĪde 100 m
krawĊĪnika, trzymetrowej łaty, przy czym przeĞwit pomiĊdzy górną powierzchnią krawĊĪnika i przyłoĪoną łatą
nie moĪe przekraczaü 1 cm,
d) dokładnoĞü wypełnienia spoin bada siĊ co 10 metrów. Spoiny muszą byü wypełnione całkowicie na pełną
głĊbokoĞü.
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7

OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawĊĪnika betonowego.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami osoby
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławĊ,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
9

PODSTAWA PŁATNOĝCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania
ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeĪa chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów i sprzĊtu,
− wykonanie koryta,
− rozĞcielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeĪa,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnĊtrznej Ğciany obrzeĪa,
− wykonanie wymaganych badaĔ i pomiarów.
10 PPRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane.
PN-B-06250
Beton zwykły.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11111
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ĩwir i mieszanka.
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci.
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
9. BN-80/6775-03/04
i torowisk tramwajowych. KrawĊĪniki i obrzeĪa.
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XIV. Betonowe obrzeĪa chodnikowe.
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1

WSTĉP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z ustawieniem betonowych obrzeĪy chodnikowych w ramach budowy powierzchni utwardzonych wokół projektowanej
pompowni PS6Mk oraz związanych z odtworzeniem istniejącego chodnika w drogach gminnych, objĊte zadaniem pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ
mieszkaniową. Etap I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym
i wodociągowym”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi czĊĞü Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleĪy je stosowaü w zlecaniu
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego
obrzeĪa chodnikowego.
Szczegółowy zakres robót objĊtych płatnoĞcią obejmuje:
zakres rzeczowo-iloĞciowy zgodny z przedmiarem robót.
1.4 OkreĞlenia podstawowe
• ObrzeĪa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.1 Pozostałe okreĞlenia
Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 1.5.
2

MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji Technicznej VI.
Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 2.
2.2 Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− obrzeĪa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
− Īwir lub piasek do wykonania ław,
− cement wg PN-B-19701 [7],
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3 Betonowe obrzeĪa chodnikowe - klasyfikacja
W zaleĪnoĞci od przekroju poprzecznego rozróĪnia siĊ dwa rodzaje obrzeĪy:
− obrzeĪe niskie - On,
− obrzeĪe wysokie - Ow.
W zaleĪnoĞci od dopuszczalnych wielkoĞci i liczby uszkodzeĔ oraz odchyłek wymiarowych obrzeĪa dzieli siĊ na:
− gatunek 1
- G1,
− gatunek 2
- G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeĪa chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeĪe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4 Betonowe obrzeĪa chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymiary betonowych obrzeĪy chodnikowych
Kształt obrzeĪy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeĪa chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzeĪy
Rodzaj
obrzeĪa
On
Ow

1
75
100
75
90
100

Wymiary obrzeĪy, cm
b
h
6
20
6
20
8
30
8
24
8
30

r
3
3
3
3
3

2.4.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeĪy
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeĪy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeĪy
Rodzaj
wymiaru
l
b, h

Dopuszczalna odchyłka, m
Gatunek 1
Gatunek 2
±8
± 12
±3
±3

2.4.3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeĪy
Powierzchnie obrzeĪy powinny byü bez rys, pĊkniĊü i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. KrawĊdzie
elementów powinny byü równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawĊdzi elementów nie powinny przekraczaü wartoĞci podanych
w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeĪy
Rodzaj wad i uszkodzeĔ
WklĊsłoĞü lub wypukłoĞü powierzchni i krawĊdzi w mm
ograniczających powierzchnie górne
(Ğcieralne)
Szczerby
ograniczających pozostałe powierzchnie:
i uszkodzenia
liczba, max
krawĊdzi i naroĪy
długoĞü, mm, max
głĊbokoĞü, mm, max

Dopuszczalna wielkoĞü
wad i uszkodzeĔ
Gatunek 1
Gatunek 2
2
3
niedopuszczalne
2
20
6

2
40
10

2.4.4 Składowanie
Betonowe obrzeĪa chodnikowe mogą byü przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według
rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeĪa chodnikowe naleĪy układaü z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach
co najmniej: gruboĞü 2,5 cm, szerokoĞü 5 cm, długoĞü minimum 5 cm wiĊksza niĪ szerokoĞü obrzeĪa.
2.4.5 Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeĪy naleĪy stosowaü beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5 Materiały na ławĊ i do zaprawy
ĩwir do wykonania ławy powinien odpowiadaü wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
2.6 Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawĊĪniki naleĪy stosowaü, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadaü
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) ławy Īwirowej - Īwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ławy tłuczniowej - tłuczeĔ odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7 Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadaü wymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty technicznej.
3

SPRZĉT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 SprzĊt do ustawiania obrzeĪy
Roboty wykonuje siĊ rĊcznie przy zastosowaniu drobnego sprzĊtu pomocniczego.
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4

TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 4.

4.2 Transport obrzeĪy betonowych
Betonowe obrzeĪa chodnikowe mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportu po osiągniĊciu przez beton
wytrzymałoĞci minimum 0,7 wytrzymałoĞci projektowanej.
ObrzeĪa powinny byü zabezpieczone przed przemieszczeniem siĊ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3 Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien siĊ odbywaü w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnym Ğrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny byü zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
MasĊ zalewową naleĪy pakowaü w bĊbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaü siĊ w warunkach
zabezpieczających przed uszkodzeniem bĊbnów i beczek.
5

WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 5.

5.2 Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkĊ (ławĊ) naleĪy wykonywaü zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaü wymiarom ławy w planie z uwzglĊdnieniem w szerokoĞci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3 PodłoĪe lub podsypka (ława)
PodłoĪe pod ustawienie obrzeĪa moĪe stanowiü rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze Īwiru lub piasku,
o gruboĞci warstwy od 3 do 5 cm po zagĊszczeniu. PodsypkĊ (ławĊ) wykonuje siĊ przez zasypanie koryta Īwirem
lub piaskiem i zagĊszczenie z polewaniem wodą.
5.4 Ustawienie betonowych obrzeĪy chodnikowych
Betonowe obrzeĪa chodnikowe naleĪy ustawiaü na wykonanym podłoĪu w miejscu i ze Ğwiatłem (odległoĞcią górnej
powierzchni obrzeĪa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
ZewnĊtrzna Ğciana obrzeĪa powinna byü obsypana piaskiem, Īwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaü szerokoĞci 1 cm. NaleĪy wypełniü je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleĪy oczyĞciü i zmyü wodą. Spoiny muszą byü wypełnione całkowicie na pełną
głĊbokoĞü.
6

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania materiałów przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzeĪy chodnikowych i przedstawiü wyniki tych badaĔ osobie pełniącej nadzór nad robotami z ramienia
Zamawiającego do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego naleĪy przeprowadziü na podstawie oglĊdzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzeĔ wystĊpujących na powierzchniach i krawĊdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długoĞci
i głĊbokoĞci uszkodzeĔ naleĪy wykonaü za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnoĞcią do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleĪy przeprowadziü z dokładnoĞcią do 1 mm przy uĪyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub taĞmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroĪach
elementów wykonuje siĊ przez przyłoĪenie kątownika do badanego naroĪa i zmierzenia odchyłek z dokładnoĞcią do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmowaü wszystkie właĞciwoĞci okreĞlone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.
6.3 Badania w czasie robót
W czasie robót naleĪy sprawdzaü wykonanie:
a) koryta pod podsypkĊ (ławĊ) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podłoĪa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Īwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeĪa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
− linii obrzeĪa w planie, które moĪe wynosiü ± 2 cm na kaĪde 100 m długoĞci obrzeĪa,
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeĪa , które moĪe wynosiü ± 1 cm na kaĪde 100 m długoĞci obrzeĪa,
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywaü całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głĊbokoĞü.
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7

OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeĪa chodnikowego.

8

ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania ogólne pkt. 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami osoby
pełniącej nadzór nad robotami z ramienia Zamawiającego, jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.
9

PODSTAWA PŁATNOĝCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w Specyfikacji Technicznej VI. Roboty drogowe. Wymagania
ogólne pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeĪa chodnikowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów i sprzĊtu,
− wykonanie koryta,
− rozĞcielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrzeĪa,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewnĊtrznej Ğciany obrzeĪa,
− wykonanie wymaganych badaĔ i pomiarów.
10 PPRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane,
PN-B-06250
Beton zwykły,
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw,
PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych,
PN-B-11111
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ĩwir i mieszanka,
PN-B-11113
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci,
BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. KrawĊĪniki i obrzeĪa.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
CPV: 45111291-4

XV. Zagospodarowanie terenu pompowni.
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1. CZĉĝû OGÓLNA
1.1.
Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z zagospodarowaniem terenu działki pompowni Ğcieków PS6Mk objĊtych inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ mieszkaniową. Etap I – Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym i wodociągowym”.
1.2. Przedmiot i zakres robót Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest elementem składowym Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) i wchodzi w czĊĞü zwaną Opisem Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objĊty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót zagospodarowania terenu przepompowni
w zakresie wykonania nawierzchni, ogrodzenia terenu i innych elementów związanych z zagospodarowaniem, zgodnie
z Dokumentacją Projektową.
Zagospodarowanie terenu dotyczy pompowni PS6Mk w MiĊkini przy ul. KoĞciuszki.
1.3.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

1.3.1.

Do prac towarzyszących przy robotach przygotowawczych naleĪy zaliczyü:
•
prace projektowe z uzyskaniem uzgodnieĔ, decyzji,
•
prace pomiarowe i geodezyjne,
•
korytowanie.
Opis i wymagania dotyczące powyĪszych robót zostały zwarte w dalszej czĊĞci specyfikacji oraz w STWiOR I.
„Wymagania Ogólne”.
Prace towarzyszące bĊdą prowadzone zgodnie z zapisami zawartymi w mniejszej STWiOR I. „Wymagania Ogólne”.
1.3.2.

Do robót tymczasowych przy robotach przygotowawczych naleĪy zaliczyü:
• zagospodarowanie terenu budowy,
• oznakowanie robót,
• zabezpieczenie istniejących obiektów naziemnych,
• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych Wykonawca uzgodni z InĪynierem oraz WłaĞcicielem/ Zarządcą
tymczasowe zagospodarowanie Terenu Budowy (a w tym tymczasowe składowiska dla materiałów), tymczasowe
zabezpieczenie i oznakowanie robót. Wykonawca uzgodni równieĪ zabezpieczenie istniejących budowli naziemnych
i podziemnych, obiektów i zieleni.
Opis i wymagania dotyczące powyĪszych robót zostały zwarte w dalszej czĊĞci specyfikacji oraz w STWiOR I.
„Wymagania Ogólne”.
Prace tymczasowe bĊdą prowadzone zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej STWiOR oraz w STWiOR I.
„Wymagania Ogólne”.
1.4. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy została podana w STWiOR I. „Wymagania Ogólne”. pkt. 1.10.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania, zgodnoĞü z Dokumentacją Projektową, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami InĪyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w STWiOR I. „Wymagania Ogólne”.
1.6. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika zamówieĔ (CPV)
Roboty okreĞlone w niniejszej STWiOR zakwalifikowano wg CPV:
45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1.7. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami
(PN, PN-EN), Ustawą – Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontraktu.
2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w STWiOR I. „Wymagania Ogólne”.
2.2. Materiały uĪyte do budowy powinny byü nowe i spełniaü warunki okreĞlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaü warunkom technicznym wytwórni lub innym
umownym warunkom.
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Do wykonania robót naleĪy stosowaü materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami:
panele ogrodzeniowe stalowe proste zgrzewane z podwójnych prĊtów poziomych i pojedynczych pionowych
z systemowymi słupkami stalowymi i obejmami montaĪowymi,
brama systemowe dwuskrzydłowe o szerokoĞci 3,0 m z zamkiem,
furtka systemowa o szerokoĞci 0,9 m z zamkiem,
podmurówka z betonowych elementów prefabrykowanych z betonu zbrojonego klasy C35/C45,
beton B10, B15, B20, B25,
cement,
zaprawa cementowa,
abizol 2R+P,
piasek,
Īwir,
tłuczeĔ kamienny,
miał kamienny,
kostka brukowa betonowa gruboĞci 8 cm i 6 cm,
krawĊĪnik betonowy 15x30 cm,
obrzeĪe betonowe 6x20 cm, 8x30 cm,
odsiewki kamienne,
Materiały powinny byü jak okreĞlono w specyfikacji, bądĨ inne, o ile zatwierdzone zostaną przez InĪyniera.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania bĊdą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InĪyniera.
2.3.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące Ĩródła
wytwarzania materiałów oraz, odpowiednie Ğwiadectwa badaĔ, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez InĪyniera.

2.4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych materiału dostarczonego
na Teren Budowy oraz za jego właĞciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoĪeniami PZJ.
3. SPRZĉT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzĊtu podano w STWiOR I. „Wymagania Ogólne”.
3.2. Do wykonania robót naleĪy uĪyü nastĊpującego sprzĊtu:
-

koparka wieloczynnoĞciowa z wymiennym osprzĊtem,
spycharka,
mechaniczne urządzenie układające nawierzchniĊ z kostki brukowej składające siĊ z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, słuĪącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoĪenia,
zagĊszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego,
ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania.

SprzĊt powinien byü jak okreĞlono w specyfikacji, bądĨ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InĪyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania sprzĊtu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na Ğrodowisko i jakoĞü wykonywanych Robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR I. „Wymagania Ogólne”.
4.2. Do transportu materiałów z rozbiórki naleĪy uĪyü takich Ğrodków transportu, jak:
¾ samochody samowyładowcze,
¾ samochód skrzyniowy,
¾ ciągnik.
Wyładunek materiałów musi odbywaü siĊ z zachowaniem wszelkich Ğrodków ostroĪnoĞci uniemoĪliwiających ich
uszkodzenie.
Transport powinien byü jak okreĞlono w specyfikacji, bądĨ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InĪyniera.
4.3. Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzĊtu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeĔ na jezdniĊ dróg
znajdujących siĊ poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku Zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją
oczyĞciü i przywróciü do stanu pierwotnego.
Koszty wynikające z tego obowiązku zostaną ujĊte przez WykonawcĊ w cenach jednostkowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogólne warunki wykonania
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiOR I. „Wymagania Ogólne”.
5.1.1. Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych
W celu wykonania podbudowy naleĪy rozĞcieliü dolną warstwĊ kruszywa. Odrzuciü rĊcznie nadziarna. NastĊpnie
zagĊĞciü warstwĊ dolną. RozĞcieliü warstwĊ górną kruszywa, zagĊĞciü i profilowaü warstwĊ górną z nawilĪeniem wodą.
Posypaü górną warstwĊ miałem kamiennym.
5.1.2. Nawierzchnie z kostki brukowej
KostkĊ brukową lub kamienną układaü naleĪy na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podsypce piaskowej
rozĞcielonej na wyprofilowanym podłoĪu. Na podsypkĊ naleĪy stosowaü piasek, odpowiadający wymaganiom PN-86/B06712. GruboĞü podsypki po zagĊszczeniu 5cm.
Podsypka powinna byü zwilĪona wodą, zagĊszczona i wyprofilowana. Kostki układaü paletami z uzupełnieniem brzegów
lub pojedynczo. Kostki naleĪy ubiü ubijakiem rĊcznym lub zagĊszczarką. ZagĊszczanie prowadziü od krawĊdzi powierzchni
ubijanej w kierunku Ğrodka. Spoiny wypełniü piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyĞciü z nadmiaru
piasku i Sprawdziü spadki poprzeczne i podłuĪne oraz równoĞü nawierzchni.
5.1.3. KrawĊĪniki i obrzeĪa betonowe.
Pod krawĊĪniki i ławy krawĊĪnikowe naleĪy wykonaü rowki poprzez rĊczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i Ğcian
wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
KrawĊĪniki ustawiaü naleĪy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie betonowej lub bez. Ławy betonowe
wykonywaü naleĪy w deskowaniu, z rĊcznym rozĞcieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy naleĪy
pielĊgnowaü przez polewanie wodą.
KrawĊĪniki naleĪy ustawiaü i wyregulowaü według osi podanych punktów wysokoĞciowych. Spoiny wypełniü zaprawą
cementową. ZewnĊtrzne Ğciany krawĊĪnika zasypaü ziemią, którą naleĪy ubiü.
ObrzeĪa betonowe ustawiaü naleĪy na podsypce piaskowej lub piaskowo – cementowej.
ObrzeĪa betonowe naleĪy ustawiaü i wyregulowaü według osi podanych punktów wysokoĞciowych. Spoiny wypełniü
piaskiem lub zaprawą cementową. ZewnĊtrzne Ğciany obrzeĪy zasypaü ziemią, którą naleĪy ubiü.
5.2. Warunki szczegółowe wykonania
Szczegółowe warunki wykonania robót dla wszystkich przepompowni
NaleĪy wykonaü roboty budowlano-montaĪowe zgodnie z niĪej podanymi warunkami technicznymi oraz podanymi pkt.
5.1 niniejszej specyfikacji.
Zagospodarowanie terenu przepompowni - obejmuje:
•
•
•

ogrodzenie terenu pompowni,
plac utwardzony na terenie pompowni,
zazielenienie w granicach działki pompowni.

Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu pompowni w kolorze zielonym (RAL 6005) o nastĊpujących parametrach:
a) stalowe maty kratowe
- panele ogrodzeniowe PROSTE, zgrzewane punktowo z podwójnych drutów poziomych φ 6 + 6 mm
i pojedynczych drutów pionowych φ 5 mm o rozstawie 50 x 200 mm,
- wysokoĞü elementów
– 1830 mm,
- długoĞü elementów
– 2500 mm.
b) słupki ogrodzeniowe
- słupy o profilu prostokątnym 60 x 40 x 2 mm zamkniĊte od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego, przeznaczone do zabetonowywania w ziemi, dostosowane do wysokoĞci ogrodzenia,
c) obejmy montaĪowe
- obejmy stalowe: początkowe i poĞrednie, skrĊcane za pomocą ocynkowanych Ğrub i nakrĊtek samozrywalnych
M8,
d) bramy
Brama systemowa dwuskrzydłowa o szerokoĞci – 3,0 m z zamkiem, ryglami dolnymi, wyposaĪone w ostre
zakoĔczenia górnej krawĊdzi ramy (1 szt. z kątem otwarcia 180°, pozostałe – w połoĪeniu otwartym mocowane do
ustala czy w betonowych słupkach) ze słupami bramy;
e) furtka
Furtka systemowa o szerokoĞci – 0,9 m z zamkiem, wyposaĪona w ostre zakoĔczenia górnej krawĊdzi ramy;
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f) ochrona antykorozyjna
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo (powłoka cynku: maty 70 g/m3, słupy – co
najmniej 140 g/m3) pomalowane proszkowo na kolor zielony (RAL 6005);
Zestawienie ogrodzenia:
-

całkowita długoĞü ogrodzenia, w tym:
- długoĞü paneli
- brama dwuskrzydłowa o szerokoĞci 3,0 m o kącie otwarcia 180°, z zamkiem
- furtka o szerokoĞci 0,9 m, z zamkiem

– 23,0 m,
– 19,1 m,
– 1 kpl.
– 1 kpl.

¾ Chodnik
Nawierzchnia chodnikowa w obrĊbie działki pompowni wykonana z:
- kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm,
- podsypki cementowo-piaskowej o gr. 3 cm,
- podbudowy z tłucznia klinującego o gr. 15 cm,
- podsypki z pospółki o gr. 10 cm.
PodłoĪe zagĊszczone do IS = 1,0, przed bramą Is = 1,02. NawierzchniĊ chodnikową ograniczyü obrzeĪem trawnikowym
o wymiarach 6 x 20 x 75 cm a od strony bramy obrzeĪem chodnikowym o wymiarach 8 x 30 x 75 cm. Spadek nawierzchni
utwardzonej wykonaü w kierunku trawników (1,5 – 2,5 %).
Zestawienie powierzchni utwardzonych chodnikiem
•

teren pompowni

F ~ 28 m2

(obrzeĪa chodnikowe
obrzeĪe trawnikowe

L ~ 3 mb,
L ~ 20 mb.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne. Kontrola powinna byü
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i Warunków Technicznych. Wyniki
przeprowadzonych badaĔ naleĪy uznaü za dodatnie, jeĪeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. JeĞli
którekolwiek z wymagaĔ nie zostało spełnione, naleĪy daną fazĊ robót uznaü za niezgodną z wymaganiami norm lub
Warunków Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadziü badania ponownie.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonaü badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót
i przedstawiü wyniki tych badaĔ Inspektorowi Nadzoru.
6.3. Badania właĞciwoĞci kruszywa
Próbki naleĪy pobieraü w sposób losowy z rozłoĪonej warstwy, przed jej zagĊszczeniem. Wyniki badaĔ powinny byü na
bieĪąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Próbki do badaĔ pełnych powinny byü pobierane przez WykonawcĊ w sposób
losowy, w obecnoĞci Inspektora Nadzoru.
6.4. GruboĞü warstwy
GruboĞü warstwy Wykonawca powinien mierzyü natychmiast po jej zagĊszczeniu, przynajmniej w trzech punktach,
wybranych losowo na kaĪdej działce roboczej. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej gruboĞci nie mogą przekraczaü
± 10 %.
GruboĞü podbudowy nie moĪe róĪniü siĊ od gruboĞci projektowanej o wiĊcej niĪ:
•
dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
•
dla podbudowy pomocniczej + 1 cm i –2 cm.
6.5. Badania zagĊszczenia
ZagĊszczenie podsypki naleĪy sprawdziü przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na kaĪdej działce
roboczej, wg normy BN-77/8931-12.
6.6. SzerokoĞü podbudowy
Na jezdniach bez krawĊĪników szerokoĞü podbudowy powinna byü wiĊksza od szerokoĞci warstwy leĪącej wyĪej o co
najmniej 25 cm lub o wartoĞü wskazaną w Dokumentacji Projektowej.
6.7. RównoĞü podbudowy
NierównoĞci podłuĪne podbudowy naleĪy mierzyü 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.
NierównoĞci poprzeczne podbudowy naleĪy mierzyü 4-metrową łatą. NierównoĞci podbudowy nie mogą przekraczaü:
•
12 mm dla podbudowy zasadniczej,
•
15 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.8. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny byü zgodne z Dokumentacją Projektową,
z tolerancją ± 0,5 %.
6.9. RzĊdne wysokoĞciowe podbudowy
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi wysokoĞciowymi podbudowy i rzĊdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaü + 1 cm
i – 2 cm.
6.10. Ukształtowanie osi w planie
OĞ podbudowy w planie nie moĪe byü przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o wiĊcej niĪ ± 5 cm dla dróg
gminnych lub o wiĊcej niĪ ± 3 cm dla dróg o randze wyĪszej niĪ gminne.
6.11. NoĞnoĞü podbudowy
Pomiary noĞnoĞci podbudowy naleĪy wykonaü zgodnie z normą BN-64/8931-02.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy lub bieĪący wykonanych robót okreĞlonego rodzaju.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne. Roboty uznaje siĊ za wykonane
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeĪeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji, dały wyniki pozytywne.
8.2. Wymagane dokumenty
Przy odbiorze robót wykonawca powinien dostarczyü nastĊpujące dokumenty:
• dokumentacjĊ Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót,
• Dziennik Budowy,
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany, wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
• dokumenty, dotyczące jakoĞci wbudowanych materiałów, atesty,
• protokoły ze sprawdzenia prawidłowoĞci wykonania robót zakrytych,
• dokumenty, wyraĪające zgodĊ na odstĊpstwo od rysunków roboczych, z podaniem przyczyn,
• inwentaryzacjĊ geodezyjną przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonaną przez uprawnioną jednostkĊ
geodezyjną,
• protokoły odbioru robót przez właĞciciela dróg lub rowów.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Wymagania ogólne
Ustalenia ogólne dotyczące płatnoĞci robót podano w Specyfikacji Technicznej. I. Wymagania Ogólne.

-

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra kwadratowego lub bieĪącego robót obejmuje:
transport materiałów,
składowanie materiałów,
dozór nad materiałami,
prace przygotowawcze,
prace budowlane,
wykonanie wszelkich prób, pomiarów i badaĔ.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy i BranĪowe Normy
PN-86/B-02480.
Grunty budowlane. OkreĞlenia, symbole, podziały i opis gruntu.
PN-81/B-03020.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpoĞrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-S-04001.
Drogi samochodowe. Metody badaĔ mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.
PN-B-04481.
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
PN-99/B-06050.
Oznaczenie powierzchni właĞciwej gleby. Wymagania ogólne.
PN-B-06712.
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06721.
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-99/B-10736.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
[9] PN-B-11113.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
[10] PN-EN 45014.
Ogólne kryteria dotyczące zgodnoĞci wydawanej przez dostawców.
[11] PN-B-06050.
Roboty ziemne.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
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[12] PN-87/H-74051/00.
[13] PN-93/H-74124.
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

BN-83/8836-02.
BN-68/8931-04.
BN-68/8931-12.
BN-72/8932-01.
BN-86/8971-08.
BN-83/9936-02.

[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111
PN-B-11112
BN-64/8931-02

[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

PN-88/B-06250
PN-19701:1997
PN-88/B-32250
PN-83-R-04150
BN-80/6775-03/01

[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

BN-70/8931-05
PN-66/B-06714
PN-76/B-06714
BN-64/8931-01
BN-87/6774-04
PN-79/B-06711
BN-80/6775-03

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[1]
[2]
[3]

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
ZwieĔczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uĪytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczenie wskaĨnika zagĊszczenia gruntów.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Prefabrykaty budowlane z betonu. KrĊgi betonowe i Īelbetowe.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i warunki techniczne wykonania.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoĞci.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. ĩwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoĪa
przez obciąĪenie płytą
Beton zwykły.
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreĞlenia.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
Oznaczania wskaĨnika noĞnoĞci gruntu jako nawierzchni podatnych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia Ogólne.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaĨnika piaskowego.
Kruszywo naturalne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. KrawĊĪniki i obrzeĪa

10.2. Akty Prawne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. nr 106/2000 poz.1126.
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej. Dz.U. nr 2/1995 poz.29.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach. Dz.U. nr 66/1999 poz.748.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. Dz.U. nr 47/2003 poz.401.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeĔstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. nr 120/2003 poz.1126.
10.3. Inne wytyczne i zalecenia
Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna. Dokumenty okreĞlające przedmiot zamówienia na roboty
budowlane. Izba Projektowania Budowlanego. Warszawa 2002.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaĪowych. Tom II: Instalacje Sanitarne
i Przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988.
Układanie i montaĪ rurociągów. Katalogi Techniczne. Pipelife Polska, Wavin, REHAU, „Kaczmarek”.
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I ODBIORU ROBÓT
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1. WSTĉP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonywaniem ogrodzenia wokół terenu projektowanej pompowni Ğcieków PS6Mk objĊtej zadaniem pn. „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoĞci MiĊkinia ul. KoĞciuszki – Plac pod zabudowĊ mieszkaniową. Etap
I – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pompowni Ğcieków wraz z przyłączami energetycznym i wodociągowym”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych Specyfikacją Techniczną
1.3.1. Zakres stosowania
a) ogrodzenia
Ogrodzenie jest Ğrodkiem zabezpieczającym obiekt (działkĊ) przed skutkami wtargniĊcia na jej teren (bezpoĞredniego
z jej otoczenia) ludzi, zwierząt lub pojazdów. W zaleĪnoĞci od charakteru obiektu i sposobu jego uĪytkowania, stosuje siĊ
odpowiedni sposób kontroli dostĊpu do obiektu (działki) umoĪliwiający zapewnienie pełnego zabezpieczenia przed wszelkimi formami zaburzenia ruchu.
b) furtki, bramy
Elementy ogrodzeĔ umoĪliwiające komunikacjĊ (zwiĊkszające dostĊpnoĞü) do obiektu (działki) i w zaleĪnoĞci od zastosowanego typu determinujące płynnoĞü ruchu w obu kierunkach komunikacji.
c) cokoły ogrodzenia
Element fundamentu ogrodzenia (słupków).
1.3.2. Rodzaje zastosowanych rozwiązaĔ:
a) ogrodzenia
Ogrodzenie terenu obiektu (działki) przewidziano do wykonania z paneli zgrzewanych z prĊtów stalowych podwójnych
poziomych φ 6 + 6 mm i pojedynczych pionowych φ 5 mm. Wymiary paneli – szerokoĞü 2500 mm , wysokoĞü 1830 mm (co
daje wysokoĞü ogrodzenia od gruntu ok. 1830 mm). Wymiary oczek w panelu: 200 x 50 mm.
Wymagana Ğrednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 mm. Zabezpieczenie drutów –ocynkowanie oraz powlekanie proszkiem poliestrowym. Kolor panela zielony RAL 6005 lub inny wymagany przez Zamawiającego. Przewidziano
słupki stalowe ocynkowane dwustronnie (minimalna gruboĞü pokrycia 275 g/m2) o przekroju prostokątnym: 60 x 40 x 2 mm
(słupy ocynkowane) zabezpieczone od góry kapturkiem. Ponadto słupy powinny byü pokryte proszkiem poliestrowym. Sposób łączenia paneli – za pomocą Ğrub hakowych z nakrĊtkami samozrywalnymi.
Podane dane charakteryzują przykładowy system np. Nylofor firmy BETAFANCE.
Inwestor dopuszcza stosowanie innego systemu ogrodzeniowego spełniającego postawione wymagania, którego
parametry techniczne są nie gorsze od przedstawionych.
b) furtki, bramy
Furtka o szer. 0,9 m i wysokoĞci ogrodzenia. Profil stalowy o przekroju kwadratowym: 80 x 80 x 3 mm. Zabezpieczenie:
ocynkowanie i powłoka proszkowa. Bramy o szer. 3,0 m dwuskrzydłowe z profili stalowych ocynkowanych zabezpieczonych proszkowo o profilu kwadratowym. Profil słupa: 100 x 100 x 3 mm. Wypełnienie bramy panelami z paneli zgrzewanych z prĊtów stalowych. Sugerowany kolor: zielony RAL 6005 lub inny wymagany przez Zamawiającego.
Podane dane charakteryzują przykładowy system np. Nylofor firmy BETAFANCE.
Inwestor dopuszcza stosowanie innego systemu ogrodzeniowego spełniającego postawione wymagania, którego
parametry techniczne są nie gorsze od przedstawionych.
Przedstawione powyĪej elementy ogrodzeniowe powinny spełniaü stosowne wymogi o dopuszczeniu do obrotu tj.
np. znak CE, deklaracjĊ zgodnoĞci, aprobatĊ techniczną itp.
c) cokół ogrodzenia
- monolityczne fundamenty punktowe pod słupki przy bramach, furtce z betonu C20/25 o wymiarach 0,35 x 1,0 m,
- monolityczne fundamenty punktowe pod słupki ogrodzeniowe z betonu C20/25 o wymiarach 0,30 x 0,90 m.
Szczegółowy zakres robót objĊtych płatnoĞcią obejmuje:
zakres rzeczowo-iloĞciowy zgodny z przedmiarem robót.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Ogrodzenie panelowe systemowe (ogrodzenie, furtki, bramy)
Ogrodzeniowe składające siĊ z paneli wykonanych w technologii zgrzewania poziomych i pionowych prĊtów o róĪnych
wysokoĞciach i Ğrednicach, słupków montaĪowych, systemu mocowaĔ oraz prefabrykowanej podmurówki lub punktowych
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fundamentów betonowych. Pozostałe okreĞlenia zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz definicjami i opisami
podanymi w dokumentacji projektowej i w STWiOR I. Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Przepisy ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót –zgodnie z dokumentacją podstawową.
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeĔ
Ogrodzenia wykonaü zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWiOR.
2. MATERIAŁY
Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt.1.3.2. Materiały powinny byü cynkowane ogniowo zgodnie z normą
PN-EN ISO 1461. Fundamenty pod słupki bramowe i przyfurtkowe wykonaü jako betonowe lane –zgodnie z dokumentacją
projektową z betonu B-12,50 dla cokołu ogrodzenia i B-25 dla fundamentów punktowych.
3. SPRZĉT
Wymaga siĊ uĪywania sprzĊtu zapewniającego uzyskanie właĞciwej jakoĞci, zachowania harmonogramu realizacji zadania i terminu zakoĔczenia robót.
4. TRANSPORT
Transport materiałów powinien odbywaü siĊ Ğrodkami transportu zapewniającymi zachowanie właĞciwej jakoĞci wbudowywanych materiałów, terminowoĞü dostaw i umoĪliwiającego sprawny i bezpieczny ich rozładunek.
5. WYKONANIE ROBÓT
Zgodnie z instrukcjami producentów systemów i elementów ogrodzeniowych w tym zasadami sztuki inĪynierskiej.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogrodzenia, furtki i bramy
1. Przed przystąpieniem do robót naleĪy sprawdziü, czy producent posiada stosowne Ğwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnoĞci, atesty itp. na materiały uĪyte do wykonania ogrodzenia.
W trakcie robót naleĪy zbadaü:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
- prawidłowoĞü ustawienia słupków,
- prawidłowoĞü wykonania ogrodzenia (wysokoĞü ogrodzenia, prawidłowoĞü montaĪu paneli),
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie
2. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały niespełniające wymagaĔ ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora nadzoru
odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robót lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstĊpstwa od postanowieĔ zawartych w STWiOR I.
Wymagania ogólne. zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR I. Wymagania ogólne.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest
a) dla ogrodzenia m (metr),
b) dla furtki i bramy: szt. (sztuka).
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór powinien byü przeprowadzony w czasie umoĪliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badaĔ z bieĪącej kontroli.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w STWiOR I. Wymagania ogólne.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

−
−
−
−
−

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych,
ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilnoĞü,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badaĔ i pomiarów kontrolnych.
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Cena 1 szt. furtki i bramy obejmuje:

−
−
−
−
−

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji furtki i bramy oraz materiałów pomocniczych,
ustawienie furtki i bramy w sposób zapewniający stabilnoĞü,
uporządkowanie terenu,
przeprowadzenie badaĔ i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06712
5. PN-B-23010
6. PN-B-19701
7. PN-B-32250
8. PN-H-04623
9. PN-H-04651
12. PN-H-82200
13. PN-H-84018
14. PN-H-84019
15. PN-H-84020
16. PN-H-84023-07
17. PN-H-84030-02
18. PN-H-93010
19. PN-H-93401
20. PN-H-93402
21. PN-H-93403
22. PN-H-93406
23. PN-H-93407
24. PN-H-97051
25.
26.
27.
28.
29.

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1

37.
38.

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

39.
40.
41.
42.

BN-69/5018-01
BN-83/5032-02
BN-80/6366-02
BN-88/6731-08

Konstrukcje betonowe Īelbetowe i sprĊĪone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton zwykły
Roboty betonowe i Īelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreĞlenia
Cement. Cement powszechnego uĪytku. Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Ochrona przed korozją. Pomiar gruboĞci powłok metalowych metodami nieniszczącymi
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i okreĞlenie agresywnoĞci korozyjnej Ğrodowisk
Cynk
Stal niskostopowa o podwyĪszonej wytrzymałoĞci. Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal okreĞlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawĊglania. Gatunki
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Īeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
DĨwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów noĞnych
Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. WadliwoĞü złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwoĞci na podstawie oglĊdzin zewnĊtrznych
Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okrągłe ze stali niskowĊglowej ogólnego przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7
ĝruby, wkrĊty i nakrĊtki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania
ĝruby, wkrĊty i nakrĊtki. WłasnoĞci mechaniczne Ğrub i wkrĊtów
Przygotowanie podłoĪy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoĪy stalowych oraz podłoĪy
stalowych po całkowitym usuniĊciu wczeĞniej nałoĪonych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Īeliwnych. Wymagania i badania
Drut kolczasty
Siatki metalowe. Siatki plecione Ğlimakowe
Siatki bezwĊzełkowe ciĊĪkie z polietylenu
Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
1.
Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982
2.
Wytyczne stosowania ogrodzeĔ drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990.
3.
PN-EN ISO 1461 Cynkowanie ogniowe
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