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ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:

Lp.

TS

1.

TS – 00.00

2.

TS-01.01

TYTUŁ

Strona

Wymagania ogólne

3 – 18

Kanalizacja sanitarna, rurociągi tłoczne, przepompownie -

19-28

roboty ziemne

3.

TS-01.02

Kanalizacja sanitarna, rurociągi tłoczne - roboty montaŜowe

29-37

4.

TS-01.03

Kanalizacja sanitarna, rurociągi tłoczne - rozbiórka i
odtworzenie nawierzchni. Utwardzenie terenu.

38-49

5.

TS- 02.00

Przepompownie ścieków

50-55

6.

TS-03.00

Roboty elektryczne

56-62
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TS-04.00

Sieć wodociągowa
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
TS – 00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
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1. WSTĘP
1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Specyfikacja Techniczna 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania: „ Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Okólna w Świnoujściu”.

1.2.

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

1.3.

Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.

TS-00.00 Wymagania ogólne

2.

TS-01.01 Kanalizacja sanitarna, rurociągi tłoczne, przepompownie, sieć
wodociągowa, przyłącza wodociągowe - roboty ziemne

3.

TS-01.02 Kanalizacja sanitarna, rurociągi tłoczne, sieć wodociągowa,
przyłącza wodociągowe - roboty montaŜowe

4.

TS-01.03 Kanalizacja sanitarna, rurociągi tłoczne, sieć wodociągowa,
przyłącza wodociągowe - rozbiórka i odtworzenie
nawierzchni. Utwardzenie terenu przepompowni.

5.

TS- 02.00 Przepompownie ścieków

6.

TS-03.00 Roboty elektryczne

7.

TS- 04.00 Sieć wodociągowa
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1.4.

Określenia podstawowe
UŜyte w ST i wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

1.5.

Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych odbiorów
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem,
Wykonawcą i projektantem.
InŜynier – 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 Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Odpowiednia ( bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenia InŜyniera– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej,
dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej
Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich wykonania.
Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami InŜyniera.

1.5.1.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę
Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.5.2.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
- Zamawiającego, tj.:
Przetargową dokumentacją projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robót ( pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania
ofert dostępna w siedzibie Inwestora),
Dokumentację Projektową, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla
zrealizowanych robót – umoŜliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i
zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w
cenach jednostkowych Robót.

1.5.3.

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
kolejność ich waŜności:
1) Dokumentacja Projektowa
2) Specyfikacja Techniczna
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów podany na piśmie jest waŜniejszy od odczytu ze skali
rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i
ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót.
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Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi, uzgodniony z odpowiednim
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót
na okres budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę.
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
InŜyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji
Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w Cenę Kontraktową.
1.5.5.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót,
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń i uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym jako
rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały wydane
świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwości na środowisko.

1.5.8.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych
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urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiającego.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:
opłaty/dzierŜawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś, przy
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia władz na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków.
1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzieŜ, dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej, nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez
InŜyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie InŜyniera,
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia 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
InŜyniera.
1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny:
a) utrzymanie płynności ruchu publicznego,
b) bieŜące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umoŜliwiającym ruch
kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z InŜynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i
organizacji ruchu, w tym:
a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.15.RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
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 państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do zatwierdzenia.
1.5.16.Wykopaliska
.
O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i InŜyniera i postępować dalej zgodnie z ich
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę
kontraktową.
2.

Materiały

2.1.

Źródła szukania materiałów
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo
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Budowlane a takŜe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów dla Robót.
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i
Ŝwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy
zakończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadził w
obrębie Terenu Budowy Ŝadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów
w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i
niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez
InŜyniera.
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera.. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera.
3.

SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami InŜyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości
wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
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5.2. Polecenia InŜyniera
Polecenia InŜyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i
ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania
tych informacji InŜynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowokontrolnych,
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.

Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm
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określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym
prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. InŜynier moŜe polecić przeprowadzenie
dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości. Koszty tych badań
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca.

6.4.

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

6.5.

Raport z badań.
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.6.

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

6.7.

Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do
uŜycia materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi
ST.
W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST, kaŜda partia
materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań.
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Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –waŜną legalizację, mogą być badane w
dowolnym czasie. JeŜeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie
lub urządzenia, zostaną odrzucone.
6.8. Dokumenty Budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i
Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i dotyczyć będą przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi
numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i InŜyniera.
Do dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania terenu budowy,
- datę przekazania Dokumentacji Projektowej,
- datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia InŜyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym
ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłoŜone
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
6.8.2.

Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w
jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.
14

Nazwa Projektu: Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Jagielońska, RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna,
Strzelecka, Gdańska, Witosa, Polna w Baniach

Specyfikacje techniczne___________________________________________________________________

_

15

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.8.3.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na
kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.

6.8.4.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokół przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokół odbioru Robót,
e) protokóły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie,

6.8.5.

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

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione wg.
instrukcji InŜyniera, na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera.

7.2.

Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone
poziomo, wzdłuŜ linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnoŜona przez
średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być
zaakceptowane przez InŜyniera.

7.4.

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

7.5.

Czas przeprowadzania obmiaru.
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Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w
przypadku dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.

Rodzaje odbiorów Robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanego przez InŜyniera, przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór pogwarancyjny

8.2.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym
procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru
dokonuje InŜynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.

8.3.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części
częściowego Robót dokonuje się wg. zasad jak w pkt 8.2.

Robót. Odbioru

8.4.

Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym
fakcie (Zamawiającego) InŜyniera.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera, zakończenia Robót.
Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności
InŜyniera, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania
Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót, w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót, w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5.

Dokumenty do odbioru końcowego Robót
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru
końcowego Robót, sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
W przypadku, gdy, wg. komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego Robót.
Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i
uzupełniających, wyznaczy Komisja.
8.6.

Odbiór pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota)podana przez Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na
Plac Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.)
koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki na bhp, usługi obce, opłaty za
dzierŜawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
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Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych pozycją kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawcę jest ceną ryczałtową niepodlegającą zmianie.

9.2.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną
powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem
1.5. ST.

9.3.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunków Umowy ponosi Wykonawca.

9.5.

Koszty zajęcia pasa drogowego.
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego
terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi Wykonawca.

9.6.

Odwodnienie wykopów
Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia Robót, naleŜy oszacować w
formie ryczałtowej na podstawie załoŜeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

2.
3.
4.

- Ogólne Specyfikacje Techniczne dla robót drogowych, inwestycyjnych, utrzymaniowych i
prac geodezyjnych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042);
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu – VAVIN.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz.
1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085. Nr 110/01 póz. 1190, Nr
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03
póz. 718).
- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, póz. 177).
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, póz. 881).
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. Nr 72, póz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 85 z 2005 r. póz.
729.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz.
836).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą
ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U.
Nr 5/00 poz.58).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
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dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
póz. 1718).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 121/03 póz. 1138).
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawieogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr
91/02 póz. 811).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TS-01.01
KANALIZACJA SANITARNA, RUROCIĄGI TŁOCZNE, SIEĆ WODOCIĄGOWA,
PRZYŁĄCZA, PRZEPOMPOWNIE
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych pod kanalizację sanitarną, rurociągi tłoczne i przepompownię na zadaniu pn.:
„MODERNIZACJA ULIC Jagiellońska, RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna, Strzelecka,
Gdańska, Witosa, Polna – sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu
wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym .
Na podstawie analizy dostępnej dokumentacji geologicznej moŜna stwierdzić iŜ teren
projektowanej inwestycji przypada na fragment tarasu morskiego pokrytego osadami rzecznymi.
Teren zalegają osady akumulacji rzecznej i akumulacji morskiej, podłoŜe rodzime jest zbudowane
z gruntów niespoistych-piasków drobnych z domieszką muszli w stanie średnio zagęszczonym.
Powierzchniowa warstwa o grubości 0,2-0,1 m stanowią nasypy składające się z gleby piaszczystej
i piasku drobnego z domieszkami gleby próchnicznej, poniŜej zalegają piaski szare, średnio
zagęszczone i zagęszczone.
Odwodnienie- ze względu na występowanie w części terenu wysokiego poziomu wód gruntowych
przewiduje się stale lub okresowe odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów oraz w przypadku
niskiego poziomu wód gruntowych za pomocą studzienek odwodnieniowych i pomp
przeponowych.
Zakres robót obejmuje:
-

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,

-

wykopy w gruncie kat. I-IV, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład
i z wywozem oraz szerokoprzestrzenne na odkład, jamiste w miejscu
występowania studzienek kanalizacyjnych, pod przepompownie,

-

umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi,

-

podsypka gr. 10cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 20cm z gruntu z wykopu,
po jego przesianiu,

-

zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne,

-

zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg,

-

rozścielenie humusu,
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-

wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu z odległości do 5 km,
wywóz gruzu na skaldowsko z jego utylizacja na odległość do 10 km,

-

odwodnienie wykopów,

-

montaŜ i demontaŜ konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i
kabli

-

ułoŜenie i rozbiórka kładek dla pieszych

- rozbiórka i naprawa istniejących ogrodzeń przydomowych i innych o ile będzie
zachodziła taka konieczność.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i TS -00.00.- Wymagania Ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w TS- .00.00 Wymagania Ogólne.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
•
•
•
•
•
•
•

grunt wydobyty z wykopów,
grunty Ŝwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na
ewentualna wymianę gruntu
materiały do umocnienia wykopów
materiały do odwodnienia wykopów
materiały do podparć i podwieszeń
materiały na kładki dla pieszych
materiały na naprawę ogrodzeń przydomowych

Materiały powinny być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inne, o ile zatwierdzone
zostaną przez InŜyniera.
Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205.
3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące uŜywania sprzętu podano w TS-00.00.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy uŜyciu
następującego sprzętu mechanicznego:
•
•
•
•
•
•

koparki,
spycharki,
równiarki,
niwelator,
walce,
płyty i walce wibracyjne,
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i inny sprzęt –odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera.
• do odwodnienia powierzchniowego – igłofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.
Sprzęt powinien być, jak określono w Specyfikacji Technicznej, bądź inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez InŜyniera.
•

4. TRANSPORT
Warunki ogólne dotyczące transportu podano w TS-00.00.
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera.
UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
InŜyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w TS -00.00.
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót ziemnych :
A/Roboty przygotowawcze (zapoznanie się
z planami sytuacyjno-wysokościowymi,
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych,
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac
badawczych i projektowych).
B/Odspojenie i odkład urobku lub wywóz,
C/Przygotowanie podłoŜa,
D/Zasypka i zagęszczenie gruntu,
E/Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów,
5.2. Warunki szczególne wykonania Robót
5.2.1. Wykopy
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokość winna być dobrana do średnicy kanału.
1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
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Projektowaną oś kanału (przewodu) naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z
załoŜeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych
palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30-50 m. Na kaŜdym
odcinku naleŜy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu,
tak, aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie
zabudowanym repery robocze naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej . Szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne Wykonawca przekaŜe InŜynierowi.
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych naleŜy usunąć darń i ziemię roślinną
pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi .Urządzenia
odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. ObniŜenia wód
gruntowych naleŜy dokonywać, gdy woda uniemoŜliwia wykonywanie wykopu. W trakcie
realizacji robót ziemnych naleŜy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.
2. Odwodnienie wykopów
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaŜ lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuŜ jednej ze ścian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co około 100 m. Wodę
wypompowywać za pomocą pompy spalinowej. W przypadku duŜego napływu wód gruntowych
odwadniać igłofiltrami ułoŜonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym.
Czas pracy urządzeń do odwodnienia odcinka długości 50m dotyczy wykonania podłoŜa, ułoŜenia
rurociągów, wykonania podsypek. Przyjęty orientacyjnie czas pracy urządzeń ca 100h. Przy duŜym
napływie wód igłofiltry naleŜy zagęścić, przy niŜszym naleŜy stosować rzadsze rozstawienie
igłofiltrów. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliŜszego odbiornika.
KaŜdorazowo sposób odwadniania naleŜy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowowodnych i uzgadniać na bieŜąco z InŜynierem.
3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami. Kable naleŜy zabezpieczyć rurami AROT
typu A110PS o długości jednostkowej 3,0m.
W przypadku wykopów pod przykanaliki, istniejące ogrodzenia przydomowe naleŜy zabezpieczyć
przez osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontaŜu na długości niezbędnej do wykonania
wykopu oraz prac montaŜowych i ponownie zamontować. Przy kolizji z istniejącymi zbiornikami
bezodpływowymi „ szambami”, ścieki naleŜy wywieź, zbiornik rozebrać a gruz wywieź na
składowisko odpadów.
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Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien być odłoŜony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z InŜynierem.
Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.
Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją, przy głębokości
wykopu do 4 m, nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciąŜaniu naziomu w
zasięgu klina odłamu. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenia skarp:
- w gruntach bardzo spoistych
2:1
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),skalistych spękanych
1:1
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych
1:1,5
- przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu
podnóŜa pochylonej skarpy w dnie wykopu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułoŜeniem przewodów rurowych. Wykopy naleŜy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości
równej lub większej niŜ głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed
osiadaniem i odkształcaniem.
W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać przykrycie wykopów
kładkami z barierkami dla przejścia pieszych.
W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę Ŝwirową i ja zagęścić. O
przypadku wystąpienia węgla brunatnego naleŜy kaŜdorazowo powiadamiać InŜyniera i dalej
postępować zgodnie z jego zaleceniami. Nie naleŜy posadawiać rurociągów na pokładach węgla
brunatnego.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szerokości większej niŜ 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie moŜe się
róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ o 10 %.
4. Przygotowanie podłoŜa
Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania :
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm,
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- materiał nie moŜe być zmroŜony,
- nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Zagęszczanie podłoŜa powinno być wykonane do Is nie mniej niŜ 0,95 zgodnie z normą BN77/8931-12.
5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i
obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,20 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach,
- etap II –po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń,
- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20
cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw.
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niŜ 0,95 zgodnie z normą BN77/8931-12.
Po zakończeniu prac sieciowych naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej
długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna
rowu. Posianie traw po uprzednim rozścielenie humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na miejsce uzgodnione z InŜynierem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w TS -00.00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
-

zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,

-

określenie gruntu i jego uwarstwienia,

-

określenie stanu terenu,

-

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
-sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu
Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
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-

sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

-

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

-

badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą,

-

badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z określonym w dokumentacji,

-

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

-

badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

-

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w TS -00.00.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest :
m³

- usunięcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu(wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, wywóz
nadmiaru gruntu i przywóz brakującego gruntu; wywóz gruzu

m2

- usunięcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, ułoŜenie i rozbiórka
pomostów dla ruchu pieszego,

kpl, szt
m
m-g

- montaŜu i demontaŜu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach,
igłofiltry, studzienki odwodnieniowe,
- rurociągi stalowe kołnierzowe, demontaŜ i montaŜ ogrodzen przydomowych
- pompowanie wody z wykopu

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -00.00.
8.2. Warunki szczegółowe
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8.2.1.
-

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
- zdjęcie humusu
wykopy, przekopy
przygotowanie podłoŜa,
podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe,
obsypka kanałów
zasypanie z zagęszczeniem wykopu,
zagęszczanie ziemi w wykopie,
rozścielenie humusu

8.2.2. Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, Ŝe obejmować będzie on wykop dla całego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego –odcinki między miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzien kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -00.00.
9.2. Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2 niniejszej TS.
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej TS.
Cena

za wykonane roboty obejmuje odpowiednio :
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu
wraz z uzgodnieniem i inne,
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów,
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych,
• demontaŜ i montaŜ ogrodzeń,
• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu,
• zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót,
• wykonanie barierek zabezpieczających,
• wykonanie prac objętych specyfikacją,
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych,
• koszty badań i pomiarów,
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE .
10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)
PN-68/B-06050
.
PN-S-02205(BN-72/8932-01)
PN-78/B-06714
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12

Grunty budowlane-Określenia, symbole, podział i opis
gruntów.
Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŜowych- część 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TS – 01.02
KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA, PRZYŁĄCZA, RURCIĄGI TŁOCZNE –
ROBOTY MONTAśOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru, kanałów sanitarnych, deszczowych, przyłączy oraz obiektów kubaturowych na
kanałach, rurociągów tłocznych na zadaniu p.n. „MODERNIZACJA ULIC Jagiellońska,
RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna, Strzelecka, Gdańska, Witosa, Polna – sieć kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”.
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montaŜowych kanałów i
obiektów kubaturowych na kanałach, rurociągów tłocznych, sieci zgodnie z Dokumentacją
Projektową-opis techniczny i rysunki.
a/ Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji są ujęte w TS-ROBOTY
ZIEMNE,
b/ KrzyŜujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable naleŜy zabezpieczyć podwieszając
je oraz kable dodatkowo zabezpieczyć rurami ochronnymi typu A110PS „ AROT” ujęte jest to
w TS-ROBOTY ZIEMNE,
c/ Wykonanie i wyposaŜenie studzienek winno być zgodne z Dokumentacją Projektową – opis i
rysunki.
W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzą:
1. Rurociągi grawitacyjne
NaleŜy ułoŜyć kanały z rur PCV kielichowych klasy SN 8 Ø 160, 200 zgodnie z normą PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
Sieć kanalizacji sanitarnej naleŜy uzbroić w studzienki systemowe z tworzywa sztucznego Ø
400mm i 1200mm, z rura teleskopową i zamknięciem włazem Ŝeliwnym 40T. We wszystkich
studzienkach stosować pierścienie odciąŜające.
2. Rurociągi tłoczne
Rurociąg tłoczny naleŜy ułoŜyć z rur PE HD 80, SDR 11 – o średnicy zewnętrznej 110mm,
zgrzewanych doczołowo. Uzbrojenie stanowi studzienka odpowietrzająca.
Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane naleŜy wykonać jako szczelne w tulejach
stalowych lub innych.
Na trasie rurociągu ciśnieniowego w miejscu przejścia pod drogą ułoŜyć rury ochronne lub
wykonać przewiert.
1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji ą zgodne z Dokumentacją Techniczną
oraz TS - 00.00. „Wymagania ogólne”.
1.5. Wymagania dotyczące robót
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w TS - 00.00. „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rury kanalizacyjne PVC, SN8, PN-EN 1401-1:1999
rury i kształtki z PE HD80 PN-74/C-89204
rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999
studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999
studzienki z kręgów betonowych, Ŝelbetowych wg. PN-B-10729:1999, DIN
4034
kształtki PVC, , PN-EN 1401-1:1999
przejścia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,
stopnie Ŝeliwne WG. PN-64/H-74086
właz Ŝeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000
zasuwy, DIN 3202
papa lub folia
beton B-15, B-20,
cegła klinkierowa
pierścienie odciąŜające,
trawa,
kołnierze stalowe
śruby, podkładki, nakrętki
i inne –drobne materiały pomocnicze.

Wymagania dotyczące Materiałów j.w.:
Stosowane Materiały: rury, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty
techniczne i być zgodne z normami.
• Rury kanalizacji grawitacyjnej
Rury z polichlorku winylu PCV, trójwarstwowe, gładkie z twardym (niespienionym)
rdzeniem o następujących parametrach i cechach:
- zawartość PVC musi wynosić przynajmniej 80 % mieszanki uŜytej do wyprodukowania
rury ( potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03),
- odporność na ścieranie – ubytek ścianki max. 0,3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,
- sztywność obwodowa wg. ISO 9969 wnosi SN4, lub Sn8,
- rury powinny być produkowane zgodnie z Aprobata Techniczna COBRTI Instal, oraz
wg. EN 13476-1
łączone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu
kielicha kaŜdej rury wokół uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiału SBR wg.
EN 681.
Kształtki odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 476
•

Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych
Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna być
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08.

wykonana

z

kręgów

betonowych
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Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25, W4,F100.
Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych
odpowiadającym wymaganiom BN-86/8971-08.
Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego.
Przejścia kanałów przez ściany studni wykonane są jako szczelne poprzez osadzenie
muf.
Płyta pokrywowa Ŝelbetowa
Płyta Ŝelbetowa winna być dostosowana do obciąŜeń komunikacyjnych i z otworem
przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy 600mm. Otwory włazowe winne być
umieszczone osiowo nad stopniami włazowymi. Płyty pokrywowe łączone są z kręgami
za pomocą uszczelek gumowych lub na zaprawę.
Pierścienie dystansowe
SłuŜą do regulacji wysokości osadzenia włazu łączone są za pomocą zaprawy betonowej.
Włazy kanałowe
Włazy kanałowe, Ŝeliwne typu cięŜkiego, bez otworów wentylacyjnych z wypełnieniem
betonowym wg. PN-EN 124:2000.
Stopnie złazowe
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie
w prefabrykowanych elementach studzienek.
•

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø 400mm.
Kineta
Kineta powinna być wykonana z tworzyw sztucznych PE dostosowana do
przewodów kanalizacyjnych z PCV w układzie przelotowym lub połączeniowym.
Dopływy i odpływy z koncem bosym do podłączenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD
wg DIN 19537.
Rura trzonowa
Rura trzonowa karbowana z PE powinna być przycięta do odpowiedniego wymiaru
wysokości, łączona za pomocą uszczelek. Górna część zakończona kielichem, łączona
szczelnie z kolejną rurą trzonową albo z rurą teleskopową. Dolny koniec rury trzonowej
wsuwany w kielich kinety. MoŜliwe jest wykonanie w ścianie rury trzonowej
dodatkowego podłączenia przewodu Ø 110-200 zgodnie z instrukcją montaŜową
studzienki dostarczoną przez producenta.
Rura teleskopowa
Rura teleskopowa pozwala na związanie zwieńczenia studzienki (włazu kanałowego) z
konstrukcją nawierzchni, umoŜliwiając jednocześnie pionowe przesunięcia względem
rury trzonowej studzienki. Zwieńczenie rury stanowi właz typ cięŜki (40T).

•

Rury kanalizacji tłocznej i na sieć wodociągową
Rury klasy PE 80, SDR 11, wewnętrzna część ścianki rury polietylenowej posiada
warstwę z sieciowego polietylenu PEX.

•

Zasuwy
Zasuwy kołnierzowe typ krótki DIN 3202 z korpusem i pokrywą z Ŝeliwa sferoidalnego,
wrzeciono ze stali nierdzewnej, pierścień dławicowy z EPDM.

3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w TS - 00.00. „Wymagania ogólne”.
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Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera.
4. TRANSPORT
Warunki ogólne transportu podano w TS - 00.00. „Wymagania ogólne”
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu- odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne warunki wykonania zgodne z TS - 00.00. „Wymagania ogólne”.
5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót
5.2.1

Przewody grawitacyjne z PCV
Rury z PCV moŜna układać przy temperaturze powietrza od 50 do 300 C.
Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co naleŜy uregulować
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV naleŜy łączyć za pomocą
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem
gumowym. Uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu kielicha kaŜdej rury
wokół uszczelki. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego naleŜy zukosować
bose końce rur pod kątem 15 0. Do wciskania bosego końca rury uŜywać naleŜy wciskarek.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło
kielicha granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć
końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem.
W przypadku konieczności ułoŜenia kanału na mniejszych głębokościach niŜ przewiduje
norma, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, przewody naleŜy ocieplić np.
warstwą ŜuŜla uzupełniającego Ŝądaną głębokość przykrycia ( warstwa ŜuŜla nie moŜe mieć
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).

5.2.2

Przewody tłoczne, ciśnieniowe
Rurociąg powinien być ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuŜ całej
długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki
rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur naleŜy wykonać:

5.2.3.

•

Rury z tworzyw sztucznych –poprzez zgrzewanie doczołowe

•

Do wykonania zmian kierunków przewodu stosować łuki i kolana.

•

Nad ułoŜonymi rurociągami naleŜy ułoŜyć taśmy PE lokalizacyjno-ostrzegawcze z
wkładką metalową ułoŜoną 30 cm nad warstwą osypki rurociągu.

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad:
•

Studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cm
i podłoŜu betonowym z betonu B-10;

•

W przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m
naleŜy stosować studzienki spadowo-kaskadowe ;
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•

Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnątrz studzienki. Kaskady dołem naleŜy obetonować;

•

We wszystkich studzienkach zamontować pierścienie odciąŜające

Nie naleŜy posadawiać studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy
naleŜy wybrać i uzupełnić brakującą ilość „chudym betonem” lub podsypką zagęszczaną
warstwami.
Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne
poprzez osadzenie tulei.
5.2.4.. Uzbrojenie rurociągów
Uzbrojenie stanowią zasuwy zamontowane przy pompowniach.
5.2.5. Przejścia rurociągów przez przeszkody
Na skrzyŜowaniach rurociągów z istniejącymi przeszkodami ( drogi, cieki wodne) przewody
naleŜy umieszczać w rurach osłonowych lub przewiertowych. W przypadkach umieszczania
rur ochronnych pod drogami, przejścia naleŜy wykonać metodą połówkowego przekopu .
Końce rur ochronnych i przewiertowych
naleŜy zamknąć np. korkiem
z pianki
poliuretanowej.
5.2.6.

Próba szczelności

5.2.6.1.Kanalizacja
Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do
gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności naleŜy przeprowadzić
zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą
łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na
wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się:
- na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m.,
- na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m.
Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny
ukazywać się krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby.
Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej
wody gruntowe nie infiltrują do przewodów.
Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, InŜyniera i uŜytkownika.
5.2.6.2.Rurociągi tłoczne
Badanie szczelności naleŜy wykonać zgodnie z PN-81/B-10725, zachowując skrajną
ostroŜność . Proste odcinki rurociągu powinny być przysypane z zagęszczeniem , a próba
moŜe się odbyć najwcześniej w 48 godz. po zasypaniu. Łuki, trójniki i zamontowana armatura
musza być odkryte podczas próby. Badanie ciśnieniowe powinno zostać wykonane dla
poszczególnych odcinków, nie dłuŜszych niŜ 300m. Badanie przeprowadzać w temp. nie
niŜszej niŜ +1° C a max. temperatura wodociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ 20° C. Rurociąg
naleŜy odpowietrzyć. Po zakończeniu próby, ciśnienie zmniejszać naleŜy powoli.
6.

KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne wymagania
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Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania
Ogólne”.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i uŜytych Materiałów z
Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami InŜyniera.
W ramach kontroli jakości naleŜy :
• poddać rurociągi próbie na szczelność,
• sprawdzić usytuowanie studzienek, armatury, urządzeń,
• sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,
• sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów,
• sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez
przeszkody,
• sprawdzić szczelność instalacji,
• sprawdzić szczelność zamykania zasuw,
• sprawdzić prawidłowość zamontowania rur ochronnych
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. „Wymagania
ogólne”.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiaru jest :
ułoŜenie kanału, rurociągu ,rur ochronnych, przewiertowych, przeciągania
rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, demontaŜu istniejącej sieci,
zabezpieczenie ŜuŜlem, oznakowanie rurociągów ciśnieniowych taśmą PE
szt, studnia, kpl :
dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposaŜeniem
oraz dla zainstalowanego wyposaŜenia, kształtek ,zasuwy, hydranty, oznakowanie
zasuw tabliczkami ,montaŜu pierścieni odciąŜających, , uszczelnienie końcówek rur
ochronnych, przewiertowych,
m³:
podłoŜa betonowe , z kruszyw naturalnych, wywozu gruzu i ścieków, bloki oporowe,
murowana podstawa studni , obetonowanie włazów i kaskad
m²:
deskowania ,izolacje,
mb:

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne”.
8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montaŜu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
badań jak w pkt.6.2.
NaleŜy sprawdzić:
•
•
•

zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku
Budowy,
uŜycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych
materiałów,
prawidłowość zamontowania i działania armatury,
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•
•
•
•
•

•
•
•

prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów,
prawidłowość wykonania izolacji,
szczelność przewodów.
W trakcie odbioru naleŜy:
sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz
Pomiarów i badań,
sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
dokonać szczegółowych oględzin.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS - 00.00. „Wymagania ogólne”.
9.2. Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2.niniejszej TS.
Zakres Robót jest podany w pkt.1.3.niniejszej TS.
Ceny wykonania robót obejmują odpowiednio :
• roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
• sporządzanie niezbędnych rysunków wykonawczych, warsztatowych,
montaŜowych lub opracowań
• utylizację wywoŜonego gruzu i ścieków,
• zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania,
• wykonanie robót objętych specyfikacją
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
• pomiary i badania laboratoryjne ,
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE .
10.1. Normy
PN-81/C-89203
PN-92/B-10735
PN-74/C-89200
PN-92/B-10729
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725
PN-89/M-74091
PN-63/M-74085
PN-85/M-74081
PN-86/B-09700

Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,
Kruszywa mineralne do betonu
Zaprawy budowlane zwykłe,
Beton zwykły
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Bloki oporowe.
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PN-85/H-74306

Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie
nominalne do 1 Mpa.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy przewodowe z niezmiękcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.
PN-93/H-74124
Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji,
badania typu i znakowanie.
PN-64/H-74086
Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych
PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D.
10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- MontaŜowych.-tom II
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montaŜowa producenta rur i armatury.

39
Nazwa Projektu: Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Jagielońska, RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna,
Strzelecka, Gdańska, Witosa, Polna w Baniach

Specyfikacje techniczne

40

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TS-01.03
KANALIZACJA SANITARNA, RURCIĄGI TŁOCZNE, KANALIZACJA DESZCZOWA,
SIEC WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZA –
ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące rozbiórki,
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z odtworzenia nawierzchni, i wykonaniem
utwardzenia terenu przepompowni na zadaniu pn. „MODERNIZACJA ULIC Jagiellońska,
RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna, Strzelecka, Gdańska, Witosa, Polna – sieć kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”.
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych
nawierzchni dróg i chodników, odbudowie dróg na trasie rurociągów zgodnie z Dokumentacją
Projektową- opis techniczny i rysunki.
1.3.1.

Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanałów sanitarnych,
deszczowych, rurociągów tłocznych, sieci wodociągowych :
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia,
b/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z betonu na podsypce piaskowej
c/ naprawa poboczy drogi tłuczniem
d/ odtworzenie drogi gruntowej
e/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z brukowca
f/ rozbiórka i naprawa obrzeŜy i krawęŜników
g/ rozbiórka i naprawa chodników z kostki betonowej, brukowej gr. 6 cm i płytek
chodnikowych

1.3.2. Wykonanie utwardzenia na terenie przepompowni
a/ nawierzchnia z kostki betonowej, szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wykonaniem koryta oraz droga dojazdowa utwardzona tłuczniem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej TS są zgodne z Dokumentacją Projektową
i TS - 00.00- Wymagania Ogólne.
1.5. Wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
Dokumentacją Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami InŜyniera.

zgodność z

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w TS - 00.00. „Wymagania ogólne”.
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2. MATERIAŁY
Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych naleŜy stosować,
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami, materiały:
•
•
•
•
•
•
•
•

beton wg PN-S-96013,
piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,
cement PN-B19701 lub PN-B-19701,
mieszanka mineralno – bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,
tłuczeń,
kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna
i inne drobne materiały pomocnicze
materiały z odzysku: brukowiec, płytki chodnikowe, betonowe, obrzeŜa, krawęŜniki

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w TS - 00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót drogowych, powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwórnia powinna być wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania
wszystkich składników, gwarantująca następujące tolerancje dozowania,
wyraŜone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%,
cement ± 0,5%, woda ± 2%. InŜynier moŜe dopuścić objętościowe dozowanie
wody,
wytwórni stacjonarnej -otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
rozkładarki do mas mineralno – asfaltowych,
walców lekkich, średnich i cięŜkich drogowych,
zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego,
ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w
miejscach trudno dostępnych,
ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania,
koparki,
spycharki,
przewoźnych zbiorników na wodę,
samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym,
narzędzia brukarskie
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi TS - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu-odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera.
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
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Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposaŜonym
w pokrowce brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2
godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
UŜyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez InŜyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w TS - 00.00.
5.2. Wymagania szczególne
Wykonawca odwiezie i złoŜy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
InŜynierem wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów
pochodzących z rozbiórki zostaną ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni
drogowych.
Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót
sieciowych.
5.2.1.

Roboty rozbiórkowe
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbierać poprzez
mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych
naleŜy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki naleŜy odrzucić na pobocze i
ułoŜyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko.

5.2.2.

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania
podłoŜa dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z montaŜem kanałów
sanitarnych i rurociągów tłocznych.
Zagęszczanie naleŜy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie naleŜy
kontrolować wg. normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczania naleŜy określić zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna wartość zagęszczania :
• górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Is
• na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is
Profilowanie i zagęszczanie naleŜy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót
związanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zagęszczonym podłoŜu, nie moŜe się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywać ręcznie.
Przed przystąpieniem do profilowania naleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze od
projektowanych rzędnych podłoŜa.
Bezpośrednio po profilowaniu naleŜy przystąpić do zagęszczania podłoŜa. Wilgotność gruntu
przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 20%. JeŜeli
wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do
układania podbudowy, naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.

5.2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z tłucznia
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
naleŜy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.
Podbudowa po wykonaniu a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania
podbudowy obciąŜa Wykonawcę.

5.2.4.

Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.
Nawierzchnię naleŜy wykonać z dwóch warstw: ścieralnej i wiąŜącej.
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia, w obecności InŜyniera, kontrolnej produkcji w postaci
zarobu próbnego.
W pierwszej kolejności naleŜy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą
uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po opróŜnieniu zawartości
mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać pełny
zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Przed wykonaniem nawierzchni naleŜy posmarować gorącym bitumem krawędzie istniejących
nawierzchni oraz innych urządzeń instalacyjnych znajdujących się w nawierzchni. Mieszankę
mineralno- asfaltową rozłoŜyć przy pomocy rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i
ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla rozkładarki mieszankę ułoŜyć i zagęścić
zagęszczarką ręczną przy krawęŜnikach i urządzeniach obcych.
Podczas zagęszczania masy naleŜy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej
równość w profilu podłuŜnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane zgodnie z
przewidzianymi w projekcie. Zagęszczenie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku
środkowi.
Wszelkie nierówności profilu podłuŜnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania
powinny być bezzwłocznie likwidowane przez zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie
masy w miejscach wgłębień.
W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy naleŜy je natychmiast
zlikwidować przez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do
uzyskania prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie mniej niŜ:
- dla asfaltu D 50
1350 C,
- dla asfaltu D 70
1250 C,
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- dla asfaltu D 100
- dla polimeroasfaltu

1200 C,
wg wskazań producenta.

Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej
10 cm. Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w
jednym poziomie.
Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, wpusty itp. powinny być wbudowane 5mm
poniŜej poziomu przylegającej nawierzchni.
5.2.5. Naprawa dróg gruntowych
Naprawę dróg gruntowych naleŜy wykonać poprzez spulchnienie i wyprofilowanie podłoŜa.
Następnie rozścielenie celem uzupełnienia, gruntu ulepszającego (np. pospółka), zagęszczanie
z polewaniem wodą i ręcznym usuwaniem nierówności.
5.2.5.

Utwardzenie pobocza
Na szerokości prowadzonych robót naleŜy utwardzić pobocze drogi tłuczniem. NaleŜy
oczyścić wyboje, rozścielić tłuczeń i ubić ręcznie lub mechanicznie. Zaklinować z
polewaniem woda.
Ponownie ubić lub uwałować. Prace zakończyć miałowaniem lub
Ŝwirowaniem utwardzanych miejsc.

5.2.6. Podsypka piaskowa
Piasek naleŜy rozścielać warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki naleŜy
wyrównać do wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy piasku - mechanicznie z
polewaniem wodą. Podsypkę pod kostkę betonową i płytki chodnikowe na chodnikach i
wjazdach na posesje zagęszczać ręcznie Podsypka powinna być tak ubita aby stopa człowieka
pozostawiała ledwo widoczny ślad.
5.2.7. Nawierzchnie betonowe na podsypce piaskowej
W celu wykonania nawierzchni betonowej naleŜy ustawić prowadnice, rozścielić mieszankę
betonową, wykonać szczeliny dylatacyjne, wyprofilować i zagęścić mechanicznie mieszankę
betonową. Po związaniu betonu prowadnice rozebrać.
5.2.8.

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej i płytek chodnikowych betonowych
naleŜy układać z zachowaniem projektowanych pochyleń podłuŜnych i poprzecznych. Na
chodniku poziom kostki lub płytki na styku z krawęŜnikiem powinien być wyŜszy o 1-2 cm,
na styku z obrzeŜem – niŜszy o około 2cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 8mm.
W miejscach tego wymagających, naleŜy ucinać kostkę lub płytkę, stosownie do potrzeb, przy
uŜyciu specjalnych urządzeń. Nie dopuszcza się uzupełnianie braków masą betonową. Po
ułoŜeniu, nawierzchnię z kostki brukowej naleŜy ubić przy uŜyciu wibratora płytowego z
nakładka plastikową bądź gumową. Spoiny wypełnić piaskiem Spoiny powinny być
starannie wmiecione przy uŜyciu szczotek, na mokro. Nadmiar materiału zasypki naleŜy
zmieść a następnie ponownie ubić nawierzchnie wibratorem płytowym.
Ruch pojazdów na nawierzchni o spoinach nie wypełnionych jest wzbroniony.

5.2.9.

KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe
Pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe naleŜy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy poprzez ręczne
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odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z
wyrównaniem do wymaganego profilu.
KrawęŜniki ustawiać naleŜy na podsypce piaskowo- cementowej i ławie betonowej. Ławy
betonowe wykonać naleŜy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Część ławy stanowiącej opór wykonać naleŜy po ustawieniu
krawęŜnika. Ławy naleŜy pielęgnować przez polewanie wodą.
KrawęŜniki naleŜy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych.
Spoiny wypełniać zaprawą cementowo-piaskową.
ObrzeŜa betonowe ustawiać naleŜy na podsypce piaskowej lub piaskowo- cementowej.
ObrzeŜa betonowe naleŜy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów
wysokościowych. Spoiny wypełniać piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany
obrzeŜy zasypać ziemią, którą naleŜy ubić.
5.2.10. Odtworzenie nawierzchni z brukowca
Na wykonanej podsypce ustawić kamienie oporowe. Bruk układać ze szczególnym
uwzględnieniem doboru kamieni. Po ułoŜeniu zaklinować i uszczelnić klińcem i Ŝwirem.
Następnie naleŜy ubić brukowiec do profilu pozostałej nawierzchni z polewaniem wodą.
UłoŜoną nawierzchnie posypać piaskiem.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w TS- 00.00
6.2 Kontrola i badanie Robót i obmiaru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i uŜytych materiałów z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InŜyniera.
6.2.1. PodłoŜe
Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć łatą co 20m w kierunku
podłuŜnym. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć łatą dł. 4 m i poziomnicą. Odchyłki spadków od
przewidzianych w Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i
rzędne dna nie powinny się róŜnić od projektowanych o +1cm i –2cm.
Wszystkie powierzchnie róŜniące się od wymaganych powinny być naprawione przez
spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.
6.2.2. Podbudowa z tłucznia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu
akceptacji materiałów.
Badania w czasie robót:
- uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki naleŜy pobierać w sposób
losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieŜąco
przekazywane InŜynierowi.
- wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%.
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Wilgotność naleŜy określać wg PN-B-06714-17.
- zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać
wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywać
nie rzadziej niŜ raz na 5 000 m2 lub wg zaleceń InŜyniera.
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
- szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
- równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4. metrową łatą lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4. metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5%.
- rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
- grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.
- nośność podbudowy
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugięcie spręŜyste wg BN-64/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4.
6.2.3. Nawierzchnia asfaltowa
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza,
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawić wyniki tych badań do akceptacji InŜynierowi.
Badania w czasie robót
- uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu kruszyw a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w
recepcie laboratoryjnej.
- skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S04001:1967.
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- badanie właściwości asfaltu
Dla kaŜdej cysterny asfaltu naleŜy określić właściwości asfaltu.
- badanie właściwości wypełniacza
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza.
-pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 20 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.
- sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
- właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego:
- Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 5 cm.
- Równość warstwy
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny być większe od podanych niŜej
- warstwa ścieralna
4 mm,
- warstwa wiąŜąca
6 mm.
- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.
- Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją
± 1 cm.
- Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 5 cm.
- Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%.
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- Złącza podłuŜne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny
być w jednym poziomie.
- Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad ich
powierzchnię.
- Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
- Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej.
- Moduł sztywności pełzania
Moduł sztywności pełzania, określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być
zgodny z ustalonym w recepcie laboratoryjnej.
6.2.4.

Nawierzchnia z kostki betonowej, płytek chodnikowych, betonowych:
Kontroli podlegają:
spadek poprzeczny,
grubość podsypki, tolerancja ± 1 cm

6.2.5.

Nawierzchnia betonowa:
- bezpośrednio przed wbudowaniem naleŜy pobrać odpowiednią ilość mieszanki betonowej
sporządzić serię sześciu próbek walcowych i następnie poddać je badaniu.
- kontroli podlega grubość warstw, równość w profilu podłuŜnym, spadki poprzeczne
6.2.6. KrawęŜniki, obrzeŜa
Kontroli podlegają:
- wykonanie koryta, ław, ustawienie krawęŜników i wypełnienie spoin

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w TS -00.00.:”Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostką obmiaru Robót jest:
m²:
mb:
m³:
t:
8.

rozebrania nawierzchni, ułoŜenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i
korytowaniem,
cięcie istniejących krawędzi asfaltu
wywóz gruzu, nadmiaru ziemi
transport mieszanki mineralno-bitumicznej

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
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Ogólne zasady odbioru robót podano w TS - 00.00
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS - 00.00. „Wymagania ogólne”

9.2.

Płatności
Płatności będą dokonywane zgodnie z obmiarem Robót z pkt.7.2 niniejszej TS.
Zakres Robót podany jest w pkt.1.3 niniejszej TS.
Cena jednostkowa 1 m² rozbiórek i odbudowy nawierzchni drogowych
obejmuje
odpowiednio:
• prace pomiarowe,
• wywóz i złoŜenie gruzu z rozbiórki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym
przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym przez InŜyniera,
• koszty utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek,
• odtworzenie nawierzchni dróg i wykonanie utwardzenie terenu przy
przepompowniach
• zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiałów,
• wykonanie prac objętych specyfikacją,
• prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych,
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
Cena jednostkowa wykonania 1 m² trawnika :
• prace przygotowawcze i pomiarowe ,
• przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,
• rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zagęszczeniem,
• wysianie mieszanek traw,
• podlanie wodą,
• uwałowanie,
• pielęgnacja,
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE.
10.1.

Normy:
PN-B-4481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych

PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego

PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarna

PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności

PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości
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PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą
bezpośrednią

PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń organicznych

PN-B-06714-28

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą
bromową

PN-B-06714-37

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazawego

PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los
Angeles

PN-B-11112

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą

BN-64/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą

BN-70/8931-06

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni
drogowych

10.2.
•

•
•

PN-S-04001:1967

Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

PN-S-96504:1961

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe

PN-88/B-32250

Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonów i zapraw

BN-87/6774-04

Piasek do betonów i zapraw.

Inne
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w
zaleŜności od kategorii ruchu.
Katalog szczegółów Drogowych
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TS – 02.00
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru kompletnej pompowni ścieków dla systemu kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn:
„MODERNIZACJA ULIC Jagiellońska, RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna, Strzelecka,
Gdańska, Witosa, Polna – sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

i kontraktowy przy

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą wybudowania kompletnej prefabrykowanej
pompowni ścieków, wraz z podłączeniem i uruchomieniem.
Pompownie zaprojektowano jako prefabrykowany, jednokomorowy zbiornik z pompami
zanurzonymi w ściekach i stanowi kompletnie wyposaŜony obiekt do zamontowania.
Pompownia składa się z trzech podstawowych elementów:
● Fundamentu w postaci płyty betonowej gr. 15 cm, wylewanej na podsypce piaskowej gr. 15 cm,
zbiornik pompowni zamontowany w kręgu betonowym śr. 1200mm wypełnionym betonem.
● Zbiornik, komora zasuw wykonana z betonu
● WyposaŜenie zbiornika, komory zasuw:
- drabinka złazowa - stal nierdzewna
- poręcz – stal nierdzewna
- wspornik rozdzielnicy
- kominki wentylacyjne - PCV
- właz wejściowy - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
- zasuwy klinowe z trzpieniem wydłuŜonym DN 80 szt. 2 + przeguby- Ŝeliwo (obsługa z
poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe DN 80 szt. 2 - Ŝeliwo
- przewody tłoczne DN 80 - stal nierdzewna
- belka wsporcza
- połączenia kołnierzowe nierdzewne
- elementy złączne - stal nierdzewna

Wykonanie wykopów pompowni ujęte jest w TS-01.01. ROBOTY ZIEMNE.
1.4

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami
i TS - 00.00 – „Wymagania Ogólne”.

1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
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1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z
Dokumentacją Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami InŜyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w TS - 00.00,,Wymagania Ogólne”
2. NaleŜy dostarczyć i posadowić pompownie w następującym wykonaniu :
• Zbiornik powinien być wykonany całkowicie szczelnym i przez cały czas
eksploatacji pompowni w takim stanie pozostać. Wszystkie elementy
konstrukcyjne (przejścia przez ściany, śruby) oraz technologiczne (
orurowanie, armatura)naleŜy wykonać z materiałów nie ulegających korozji;
armaturę z Ŝeliwa epoksydowego lub stali nierdzewnej:
• Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko
zalegania osadów,
• Zbiornik powinien być fabrycznie kompletnie wyposaŜony
• Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie
przystosowane do pompowania surowych, nie podczyszczonych ścieków.
2. MATERIAŁY
Wszystkie urządzenia - materiały muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto
uzyskać akceptację InŜyniera przed wbudowaniem.
Pompownie kompaktowe z następującym wyposaŜeniem :
-

pompy zatapialne
podstawy pomp
stopa sprzęgająca ze złączem samozaciskowym, z dolnym wspornikiem prowadnic,
wewnętrzna instalacja tłoczna z rur ze stali nierdzewnej
zawory zwrotne, kulowe, kołnierzowe (Ŝeliwo)
zasuwy odcinające, kołnierzowe z uszczelnieniem gumowym, chemoodpornym
przepływomierz elektromagnetyczny
łączniki armatury ze stali nierdzewnej,
prowadnice pomp-stal nierdzewna,
sygnalizatory poziomu,
łańcuchy do montaŜu i demontaŜu pomp,
instalacja wentylacji grawitacyjnej,
króciec z szybkozłączką Ø 52mm,
drabinka z stali nierdzewnej,
właz wejściowy – stal nierdzewna, ocieplany,
tablica sterownicza,
króćce wlotowe, wylotowe, szczelne przejścia dla kabli,
piasek,
beton B-10, B-15,
stal A-III,
zbiornik pompowni z polimerobetonu,
lepik asfaltowy,
tuleje przejściowe, szczelne,
rury wentylacyjne PVC fi 110mm i rury PVC fi 110mm,

3. SPRZĘT
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Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera.

projekcie

4. TRANSPORT
Samochody i inne środki transportu –odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w TS -00.00,,Wymagania ogólne”.
5.2.Wymagania szczególne
Przepompownie winne być montowane zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w wytycznych dostarczonych przez producentów. Przy montaŜu naleŜy
zachować prawidłowość ustawienia urządzeń na płycie fundamentowej, sposób zamontowania
oraz
współosiowość ustawienia maszyny i napędu oraz uzbrojenia przepompowni. Po zamontowaniu
naleŜy przeprowadzić próby mechaniczne maszyn i urządzeń wyposaŜonych w napędy
sprawdzając:
usunięcie blokad
smarowanie i chłodzenie urządzeń wraz z regulacją
przeprowadzenia regulacji pod względem mechanicznym
oraz próby hydrauliczne.
Przeprowadzenie prób montaŜowych urządzeń naleŜy wykonać zgodnie z „ Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montaŜowych-Tom II Instalacje sanitarne”
oraz dokumentacją techniczno – ruchową ( DTR ) producentów urządzeń.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w TS - 00.00.,,Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i uŜytych materiałów z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami InŜyniera..

7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w TS -00.00 "Wymagania ogólne".
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7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest :
m³ – podsypka piaskowa, podłoŜe betonowe, betonowanie płyty
m² - deskowanie płyty, izolacje,
t – zbrojenie
m – rury PVC, rury ze stali nierdzewnej, łańcuchy
szt – właz dwudzielny, rury wentylacyjne, tuleje, rury wywiewne, kształtki, armatura
kpl – pompy ze stopą sprzęgającą, zakup i montaŜ prefabrykowanej przepompowni
przydomowej, drabiny

8.

8.1.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -00.00. "Wymagania ogólne".

9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w TS -00.00 "Wymagania ogólne".
9.2. Płatności
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z punktem 7.2. niniejszej
TS . Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania robót obejmuje odpowiednio :
- wykonanie podsypki piaskowej i podłoŜa betonowego
- wykonanie fundamentu, betonowa płyta, krąg betonowy,
- zakup, dostarczenie, montaŜ pompowni,
- izolacja zbiornika lepikiem asfaltowym,
- podłączenie pompowni,
- pomiary i badania ,
- próby szczelności , prace przygotowawcze i pomiarowe ,
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego, koszty szkolenia, DTR,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajów UE.

10.1

Normy
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-0201

ObciąŜenie budowli. Zasady ustalania wartości
ObciąŜenie budowli. ObciąŜenia stałe
ObciąŜenie budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne.
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem
Jw. Lecz obciąŜenie wiatrem
ObciąŜenie budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe-lodem.
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PN-87/B-02015
PN-81/B-03020
PN-84/B-03264
PN-68/B-06050
PN-85/B-01085
PN-63/B-06251
PN-61/B-10245
PN-88/B-0625 0
PN-82/H-93215
PN-82/B-02020
PN-79/B-06711
PN-88/B-30000
PN-85/H-74306
ISO 4424
PN-EN-642
BN-86/8971-07
BN-87/8972-06

10.2.

ObciąŜenie budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe. ObciąŜenie
temperaturą
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane.
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”. Ogólne zasady
ochrony.
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania i badania.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton zwykły.
Walcówka i pręty okrągłe do zbrojenia betonu.
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Cement portlandzki.
Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie
nominalne do 1 Mpa.
Rury PE
Rury ciśnieniowe z betonu spręŜonego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury ciśnieniowe o przekroju
kołowym
Przewody ciśnieniowe z rur Ŝelbetowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
TS – 03.00
ROBOTY ELEKTRYCZNE
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I1. Część ogólna
1.1 Nazwa nadana zamówieniu
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru kompletnej pompowni ścieków dla systemu kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn:
„MODERNIZACJA ULIC Jagiellońska, RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna, Strzelecka,
Gdańska, Witosa, Polna – sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”.
1.2 Przedmiot i zakres robót
Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu
wykonanie instalacji elektrycznych na terenie .
Zakres prac obejmuje m.in.:
•Wykonanie instalacji elektrycznych zasilającej,
•Wykonanie pomiarów i badań elektrycznych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji elektrycznej i obejmuje:
•Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przechowywania,
transportu i składowania,
.
•Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn,
•Wymagania dotyczące środków transportu,
•Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,
•Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót.
1.3 lnformacje o terenie budowy
1.3.1Organizacja robót budowlanych
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu winien przeprowadzić wizję lokalną oraz :
-zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich dostępność;
-zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z połoŜeniem i wymiarami
pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc.
Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość
miejsca realizacji robót lub zły dostęp w celu Ŝądania dodatkowych opłat.
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik
Robót będzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku
budowy.
Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za:
-bezpieczeństwo na terenie budowy
-prowadzenie dziennika budowy
-kontakty z organami kontroli

Zabezpieczanie interesów osób trzecich Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych
prac nie doszło do naruszenia interesów osób trzecich.
Ochrona środowiska
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, rozporządzeń i ustaw związanych z
ochroną środowiska.
Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
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wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich
poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających
zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w
szczególności Polskich Norm.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robót.
Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą
być sprawne, posiadać waŜne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących
w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewoŜone takimi środkami transportu powinny
gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.
1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
1.5 Określenia podstawowe
Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równowaŜne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo
z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszą
być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie
wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
2.
Właściwości wyrobów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV
45230000-8 „Wymagania ogólne" pkt 2

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:
•dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,
•wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące
wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane prze Międzynarodową
Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
•oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyŜszego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów
technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające
wymaganiom.
Podczas wykonywania robót montaŜowych instalacji elektrycznych naleŜy stosować materiały
stosowane w projekcie lub o równowaŜnych parametrach.
Ogólne zasady odbioru robót podano w TS -00.00. "Wymagania ogólne".
3 . Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45230000-8 „Wymagania
ogólne" pkt 3.
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą
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spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyŜszych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.
4.Wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45230000-8 „Wymagania
ogólne" pkt 4.
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być
sprawne, posiadać waŜne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce
przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewoŜone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Potrzebne środki transportu - samochód
dostawczy 0,9t.
5.Wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45230000-8 „Wymagania ogólne" pkt
5.
Trasy instalacji elektrycznych
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała
w liniach poziomych i pionowych.
MontaŜ uchwytów i konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na
rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.
Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

*

• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione
przed uszkodzeniami.
• przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach rurowych,
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o róŜnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi
naleŜy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
MontaŜ sprzętu, osprzętu
Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą słuŜyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłoŜu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoŜa za pomocą kołków i
śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w
stropach naleŜy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza
się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
Podejście do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników naleŜy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Układanie przewodów
Układanie rur
Rury naleŜy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłoŜu. Końce rur
przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. ZaleŜnie od przyjętej technologii montaŜu i
rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem naleŜy wykonywać przez:
• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,
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• wkręcanie nagwintowanych końców rur,
• wkręcanie nagrzanych końców rur.
Łuki na rurach naleŜy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoŜliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.
Wciąganie przewodów
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów naleŜy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montaŜowego. Nie wolno do tego celu
stosować przewodów, które później zostaną uŜyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej
opisanych zasad.
Wykonanie instalacji podtynkowej
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
• ułoŜenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej naleŜy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach
za pomocą dławników.
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej
przewodu lub kabla.
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.
Łączenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie
zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia naleŜy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem InŜyniera.
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do
danego zacisku naleŜy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed
korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać
prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku
stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów
miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowany-mi tulejkami lub
ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45230000-8 „Wymagania
ogólne" pkt 6
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco kontrolował jakość robót. Kontrole będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji
technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i
próbą określonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar
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rezystancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne
próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi
dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego
doboru i montaŜu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane w
dzienniku budowy. Pomiary i kontrole powinny dotyczyć:
•Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
•Właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
•Załączanie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem,
•Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru
Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i
pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45230000-8 „Wymagania ogólne" pkt 7
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien być
zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania
elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
8. Odbiór robót budowlanych
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45230000-8 „Wymagania ogólne" pkt 8
Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:
•Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych,
•Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem
projektowym,
•Dziennik budowy i ksiąŜkę obmiarów,
•Protokoły odbiorów częściowych,
•Instrukcji uŜytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami,
•Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji.
WyŜej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. Po wykonaniu
instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do
odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora.
Obowiązkowo w skład komisji wchodzą:
•Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
•Kierownik budowy (główny wykonawca robót),
•Kierownik robót elektrycznych,
•Przedstawiciele uŜytkownika obiektu.
Instrukcja obsługi urządzeń powinna zawierać:
•opis systemu
•listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z adresami
•listę urządzeń z odpowiednimi katalogami
•opis serwisu i konserwacji
•listę serwisu w razie konieczności naprawy
•listę części zamiennych.
Wstępna instrukcja obsługi powinna zostać przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez
obie strony.
•
9. Rozliczenie robót
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45230000-8 „Wymagania
ogólne" pkt 9
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych.
10. Dokumenty odniesienia
Projektowane instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczególności:
•Ustawą z lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR póz. 414 z późniejszymi zmianami),
•Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, RKR póz. 690),
Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
•Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,
•Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,
•Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,
Polskimi Normami, w tym:
PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa",

PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Ochrona przed prądem przetęŜeniowym",
PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. ObciąŜalności prądowe długotrwałe przewodów",
PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa",
PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne",
PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa",
pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w obiektach budowlanych",
Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpoŜarowej,
PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania
ogólne i strefy biurowe.
PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakości.
PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie
instalacji wewnątrz budynków.
PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.
PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem
informatycznym.
PN-E-08350-14: Systemy sygnalizacji poŜarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i
konserwacja instalacji.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TS- 04.00
SIECI WODOCIĄGOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru sieci
wodociągowej i przyłączy wodociągowych na zadaniu pn: „MODERNIZACJA
ULIC
Jagiellońska, RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna, Strzelecka, Gdańska, Witosa, Polna – sieć
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj,etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wykonania sieci wodociągowej,
przyłączy w ulicy Jagiellońska, RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna, Strzelecka, Gdańska, Witosa,
Polna – sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej” i obejmują:
•

roboty przygotowawcze, jak:
-wytyczenie trasy rurociągu przez geodetę
-przygotowanie urządzeń zabezpieczających wykopy
-przygotowanie oznakowania zabezpieczenia terenu robót

•

roboty ziemne
-ręczne lub mechaniczne o ścianach pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i
PN-68/B-06050
-obudowa ścian wykopu na czas budowy
-odwodnienie wykopu- w zaleŜności od potrzeb
-wykonanie podłoŜa pod rurociąg
-zasypka i zagęszczenie gruntu

•

roboty montaŜowe
-montaŜ rurociągu wodociągowego rur PVC
-montaŜ uzbrojenia ( trójniki, zasuwy, hydranty itp. )
-próby szczelności
1.4. Określenia podstawowe

Obowiązują określenia podstawowe zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej SI 00.00.00. , a
ponadto:
1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
2. Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem

łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę,
3. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do
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przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę
terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.
4. Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym,

przeznaczony do zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej.
5. Armatura sieci wodociągowej-w zaleŜności od przeznaczenia:
- armatura zaporowa-zasuwy, przepustnice ,zawory
- armatura odpowietrzająca-zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająconapowietrzające
- armatura regulująca- zawory regulacyjne i redukcyjne
- armatura przeciwpoŜarowa-hydranty
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w O.S.T. 00.00.00. “ Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne Wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera.
2.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich średnice zaleŜne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim
uŜytkownikiem sieci wodociągowej.
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:
•

rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-89204 ,

•

rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 ,

•

rury ciśnieniowe z polipropylenu (PP) wg BN-80/6366-08 ,

•

rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219
malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą
(ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2),

•

rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych (kielichowe i kołnierzowe) wg PN-84/H-74101

•

rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych śrubowych (kołnierzowe) wg PN-84/H74102
2.3. Rury ochronne

Rury ochronne naleŜy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i
odpornych na działanie czynników agresywnych.
Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane.
1. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych naleŜy stosować:
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•

rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219
malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką bitumiczną z
podwójną przekładką (ZO2),

•

rury Ŝelbetowe kielichowe „Wipro” wg BN-83/8971-06.01 zabezpieczone izolacją zewnętrzną i
wewnętrzną przy uŜyciu „Bitizolu R” oraz „Bitizolu P”; złącza uszczelnione za pomocą
fabrycznego pierścienia gumowego.

Zakończenie rury ochronnej w zaleŜności od kategorii drogi naleŜy wykonać za pomocą studzienek komór wodociągowych lub specjalnych uszczelnień z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.
2. Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych naleŜy stosować:
•

półpierścienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na gorąco StO grubości od 5 do 19
mm,

•

pręty dystansowe (minimum 3 szt.) okrągłe walcowane na gorąco StO średnicy od 8 do 14 mm,

•

sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy,

•

asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

3. Rurka sygnalizacyjna
Do wykonania rurek sygnalizacyjnych naleŜy stosować:
•

rury stalowe instalacyjne S-Cz-G średnicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],

•

skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M74081 [39].
2.4. Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) naleŜy stosować:
•

zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN-83/M-74003
[35],

•

zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024
[36].
2.5. Elementy montaŜowe

Jako elementy montaŜowe naleŜy stosować:
•

nasuwki Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-84/H-74101 [26],

•

nasuwki PCV . odpowiadające wymaganiom normy PN-74/C-89202 [19]
2.6. Hydranty podziemne

NaleŜy stosować hydranty podziemne o średnicy nominalnej 80 mm i 100 mm odpowiadające
wymaganiom normy PN-89/M-74092 [40] i BN-70/5213-04 [43].
2.7. Bloki oporowe
NaleŜy stosować:
•

bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające wymaganiom
normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodów o średnicach od 100 do 400
mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa,
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•

bloki oporowe Ŝelbetowe do przewodów o średnicach powyŜej 400 mm wykonane z betonu klasy
B25 z zastosowaniem stali zbrojeniowej St3S i 18G2 wg indywidualnej dokumentacji
projektowej.
2.8. Składowanie materiałów

2.8.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie
warunków bhp.
Ponadto:
a. rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one
z podłoŜem na całej swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach.
Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.
Składowane rury nie powinny być naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania
słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC,
b. rury stalowe moŜna przechowywać w wiązkach lub luzem. Rury o średnicach poniŜej
tylko w wiązkach,

30 mm

c. rury Ŝeliwne i Ŝelbetowe powinny być ułoŜone w stosach na przemian kielichami lub
kołnierzami. Warstwy rur naleŜy przedzielić listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny
być grubsze od wystających części.
2.8.2.Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.
2.8.3.Włazy, stopnie i skrzynki uliczne
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.
Włazy powinny być posegregowane wg klas.
2.8.4.Bloki oporowe
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych naleŜy lokalizować jak najbliŜej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe naleŜy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu moŜna składować w pozycji
leŜącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
2.8.5.Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka wodociągu.
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.
3. sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i
wykończeniowych:
•

piłę do cięcia asfaltu i betonu,

•

piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,

•

Ŝuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,

•

koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,

•

spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,

•

sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

•

specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni.
3.3. Sprzęt do robót montaŜowych

W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt
montaŜowy:
•

samochód dostawczy do 0,9 t,

•

samochód skrzyniowy do 5 t,

•

samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,

•

samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,

•

samochód beczkowóz 4 t,

•

beczkowóz ciągniony 4000 dm3,

•

przyczepę dłuŜycową do 10 t,

•

Ŝurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,

•

Ŝurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,

•

wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

•

wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

•

wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

•

spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

•

zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,

•

kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

•

pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

•

giętarkę do prętów mechaniczna,

•

noŜyce do prętów mechaniczne elektryczne.
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Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu poziomym.
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się
przez podklinowanie lub inny sposób.
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować
uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewoŜenia rur transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy o ładowaniu i
wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować
do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niŜszej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o
więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych naleŜy
układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy naleŜy przedzielać elementami
drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur.
4.3. Transport armatury przemysłowej
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych
Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki
naleŜy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.
4.5. Transport bloków oporowych
Transport bloków moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu.
Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłoŜeniu
ładunku wykorzystana była nośność środka transportu.
Ładunek powinien być zabezpieczony przed moŜliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu)
materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.).
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4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uŜyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę
postępu robót.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
ogólne zasady wykonania robót podano w O.S.T. 00.00.00. “ Wymagania ogólne “.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe
InŜynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
a. górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegający teren;
b. powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ
wody poza teren przylegający do wykopu;
c. w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a
materiał z rozbiórki odwiezie i złoŜy w miejscu uzgodnionym z InŜynierem.
Wykopy naleŜy wykonać jako otwarte obudowane
Metody wykonywania wykopów powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, ręczne lub mechaniczne o ścianach
pionowych zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050, PN-99/B- 10736.Wykopy naleŜy
umocnić za pomocą obudowy. JeŜeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez
Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych
właściwych dla danego materiału. . Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy wodociągu zapewniający
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20
cm. Wykopy naleŜy wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do
projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub biegnące równolegle z
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób
zapewniający ich eksploatację.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3 cm dla gruntów zwięzłych, 5 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5 cm.
Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociągu. W przypadku pojawienia się wody gruntowej w
trakcie wykonywania robót naleŜy zastosować odwodnienie wykopów odpowiednie do zaistniałych
warunków.
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5.4. Przygotowanie podłoŜa
Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości
powyŜej 0,05 MPa podłoŜem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający
wymagania normy PN-85/B-10726 .
W gruntach spoistych lub skalistych naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z warstw pospółki lub Ŝwiru z
domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru lub
tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoŜe naleŜy wykonać zgodnie z indywidualną
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez InŜyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia
wykonywanego podłoŜa do IS nie mniej niŜ 0,95.
5.5. Roboty montaŜowe
1. Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej
jednak niŜ 0,1%.
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających
podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niŜ głębokość przemarzania
gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniŜej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy
1000 mm oraz powyŜej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
•

w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m

•

w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m

•

w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m

•

w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje
się powyŜej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli
powinna być zgodna z dokumentacją.
2. Wytyczne wykonania przewodów
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na nim
wzdłuŜ całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłoŜu
wzmocnionym przewód powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją projektową.
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury
i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący:
•

rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uŜyciu uszczelek gumowych lub przez
zgrzewanie,

•

rury stalowe złączami spawanymi,
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•

rury Ŝeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i
smołowanym oraz folią aluminiową lub ołowiem.

Połączenia rur Ŝeliwnych kołnierzowych naleŜy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami
gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy
kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:
a. dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
b. dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu
rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia naleŜy umieszczać: przy
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takŜe na zmianach kierunku:
•

dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,

•

dla przewodów Ŝeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy
powyŜej 200 mm i kącie odchylenia większym niŜ 10o.

3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przejścia przewodu pod drogami o cięŜkim ruchu pojazdów, tj. o obciąŜeniu jezdni ruchem powyŜej 10
000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyŜej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w
rurze ochronnej.
Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi.
Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna się kończyć w studzienkach lub
komorach (w których przewód powinien być przystosowany do demontaŜu). Zasuwy odcinające powinny
znajdować się na zewnątrz studzienek.
Pod pozostałymi drogami rurę ochronną naleŜy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w
rurkę sygnalizacyjną średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić w
skrzynce do zasuw.
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą
ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem
się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.
5.5.4.Wytyczne wykonania bloków oporowych
Bloki oporowe naleŜy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takŜe na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
kształtek, zaś dla przewodów Ŝeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy
powyŜej 200 mm i kącie odchylenia większym niŜ 10o.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W
przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń między tylną ścianą bloku a
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
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Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niŜ
0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem naleŜy zalać betonem klasy B7,5 izolując go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolną metodą, natomiast poniŜej - do rzędnej
spodu bloku - wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN81/9192-04 .
Wykop w miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociągowego.
6. Armatura odcinająca
Armaturę odcinającą (zasuwy) naleŜy instalować:
•

w komorze montaŜowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

•

na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek,

•

na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),

•

na odgałęzieniu do hydrantu,

•

w innych miejscach wskazanych przez uŜytkownika wodociągów.

8. Hydranty podziemne
Hydranty naleŜy umieszczać:
•

w terenie zabudowanym w odległości 100 m jeden od drugiego,

•

w najniŜszych (dla odwodnienia) i najwyŜszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociągowej rozdzielczej,

•

w innych miejscach wskazanych przez uŜytkownika wodociągów.

5.5.9.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić:
•

dla przewodów z rur Ŝeliwnych - 0,5 m,

•

dla przewodów z innych rur

- 0,3 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 .
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 .
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niŜ 0,97.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu
wzmocnioną podbudową drogi.
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6. Kontrola jakości robót
6.1.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
•

zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

•

określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

•

określenie stanu terenu,

•

ustalenie składu betonu i zapraw,

•

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

•

ustalenie metod wykonywania wykopów,

•

ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i
PN-91/B-10728 .
W szczególności kontrola powinna obejmować:
•

sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

•

sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

•

zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

•

badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

•

badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

•

badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z określonym w dokumentacji,

•

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

•

badanie ewentualnego drenaŜu,

•

badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

•

badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,

•

badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu,

•

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

•

badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

•

badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
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•

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

•

badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

•

badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie
podłoŜa, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozją, sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montaŜu przewodów i
armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni
włazowych, otworów montaŜowych i urządzeń wentylacyjnych),

•

badanie szczelności całego przewodu,

•

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

•

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
•

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niŜ ± 5 cm,

•

odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,

•

odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno przekroczyć ± 3
cm,

•

dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,

•

róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie: dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów
± 2cm,

•

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,

•

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Ŝadnym jego punkcie przekroczyć: dla
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów
± 2cm i nie mogą
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

•

stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie
powinien wynosić mniej niŜ 0,97.
7. obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej wymienione
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:
•

studzienki i armaturę- szt (kpl.)

•

wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny, beton - m3 (metr sześcienny), izolacja - m2 (metr
kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności
związane z budowa sieci wodociągowych, a mianowicie:
•

roboty przygotowawcze,

•

roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

•

przygotowanie podłoŜa,

•

roboty montaŜowe wykonania rurociągów,

•

wykonanie studzienek wodociągowych,

•

wykonanie rur ochronnych,

•

wykonanie izolacji,

•

próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna
wynosić: około 300 m dla przewodów z rur Ŝeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez względu na
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur stalowych i PCW, w przypadku ułoŜenia ich w
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułoŜonych w wykopach nieumocnionych z rur
PCW około 600 m, z rur stalowych około 1000 m.
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.
InŜynier dokonuje odbioru robót zanikających.
8.2. Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
•

sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

•

badanie szczelności studzienki,

•

badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725

•

badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji
przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze
postępowanie

- 78 Nazwa Projektu: Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej ul. Jagielońska, RóŜana, Mostowa, Krótka, Skośna,
Strzelecka, Gdańska, Witosa, Polna w Baniach

Specyfikacje techniczne

- 79 -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umowy.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i
przyjęta przez Zamawiającego z dokumentach umowy (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, Wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:

1.
2.

3.

4.

5.

•

dostawę materiałów,

•

wykonanie robót przygotowawczych,

•

wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem,

•

przygotowanie podłoŜa i fundamentu,

•

wykonanie sączków,

•

ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego wyposaŜenia,

•

wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

•

wykonanie studzienek (komór) wodociągowych,

•

przeprowadzenie próby szczelności,

•

wykonanie izolacji rur i studzienek (komór),

•

zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

•

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

•

pomiary i badania.
10. przepisy związane
10.1. Normy
PN-87/B-01060
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy
wyposaŜenia. Terminologia.
PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i
określenie środowisk.
PN-82/B-01801
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania.
PN-86/B-01811
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona
materiałowo-strukturalna. Wymagania.
PN-74/B-02480
Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i
określenia.
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6.

PN-81/B-03020

7.

PN-68/B-06050

8.
9.
10.
11.

PN-88/B-06250
PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725

12. PN-85/B-10726
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PN-91/B-10728
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-74/C-89200

19. PN-76/C-89202
20. PN-74/C-89204
21. PN-58/C-96177
22. PN-76/C-96178
23.
24.
25.
26.
27.

PN-87/H-74051
PN-64/H-74086
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102

28. PN-74/H-74200
29. PN-80/H-74219
30. PN-79/H-74244
31. PN-86/H-74374
32. PN-70/H-97051
33. PN-82/M-01600
34. PN-92/M-74001
35. PN-84/M-74003
36. PN-83/M-74024/00
37. PN-83/M-74024/02
38. PN-83/M-74024/03

Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykły.
Rury betonowe. Budowa kanałów w wykopach.
Kruszywa mineralne do betonu.
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Wodociągi. Przewody z rur stalowych i Ŝeliwnych na
terenach górniczych. Wymagania i badania.
Studzienki wodociągowe.
Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.
Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu. Wymagania i badania.
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres
normy.
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.
Rury Ŝeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania.
Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.
Rury Ŝeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych
śrubowych.
Rury stalowe ze szwem gwintowane.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
zastosowania.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogólne.
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
Armatura przemysłowa. Terminologia.
Armatura przemysłowa. Ogólne Wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe
Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe
Ŝeliwne. Wymagania i badania.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe
Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 0,63 MPa.
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe
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39. PN-85/M-74081
40. PN-89/M-74092
41. PN-89/M-74301

42. BN-76/0648-76
43. BN-77/5213-04
44. BN-75/5220-02
45. BN-74/6366-03
46. BN-74/6366-04
47. BN-80/6366-08
48. BN-77/6731-08
49. BN-62/673803,04,07
50. BN-87/6755-06
51. BN-66/6774-01
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.

Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
Armatura przemysłowa. Hydranty poddziemne na
ciśnienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemysłowa. Kompensatory
jednodławicowe kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie
nominalne 1 i 1,6 MPa.
Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w
ziemi.
Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i
badania.
Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena
wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i
badania.
Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z włókien szklanych.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. świr i pospółka.
BN-84/6774-02
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do
nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
Ŝelbetowe „Wipro”.
BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i
Ŝelbetowe.
BN-86/9192-03
Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur
stalowych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-81/9192-04
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
BN-81/9192-05
Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.
BN-82/9192-06
Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW
układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i
badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

60. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i
Ŝelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa
1984 r.
62. Katalog budownictwa
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KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ
P1 do P6 (marzec 1979 r.)
KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)
KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi
i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).
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