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1. I Wymagania ogólne
1.1 Wstęp
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót,
które zostaną wykonane w ramach: Projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w miejscowości Kiedrzyn,
Małęczyn, gmina Gózd..
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności
umoŜliwiające i mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń
towarzyszących:
- sieć kanalizacyjna grawitacyjna:
φ 200 mm L = 3 239 m
- przyłącza - 87 szt.
φ 160 mm L = 1 345 m
φ 200 mm L =

51 m

- kanał tłoczny:
φ 63 mm L = 2 769 m
- pompownie sieciowe – 4 szt.,

1.1.2 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową i ST.
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 Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.1.2.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru wstępnego Robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji aŜ do zakończenia i odbioru wstępnego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności
i innych.

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

1.1.2.3 Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać 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 przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

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

1.1.2.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.1.2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz 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.

1.1.2.7 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.1.2.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wsztstkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót.
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Wykonawcza będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urzadzeń lub metod.

1.1.2.9 RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i
przepisów.
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

1.2
12.1

Materiały
śródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego Ŝródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego Ŝródła nie oznacza automatycznie, Ŝe
wszelkie materiały z danego Ŝródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe
materiały uzyskane z dopuszczonego Ŝródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
Wszelkie materiały, roboty, dostawy i usługi muszą pochodzić z jednego lub więcej
sposród Państw Członkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru.

1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek Ŝródeł miejscowych włączając w to Ŝródła
wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek Ŝródła.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypie i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład.
Eksploatacja Ŝródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

1.2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy.
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KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

1.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę,

1.2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze uzycia materiału.

1.3

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST.
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.

1.4

Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie
materiałów/ sprzętu na i z terenu robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywantch robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewnisć prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą
być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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1.5
1.5.1

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem, oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej.

1.6
1.6.1

Kontrola jakości robót
Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST.

1.6.2

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia 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 zagodnie z wymogami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych.
Wykonawcza dostarczy Inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystki stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

1.6.3

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.
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1.6.4

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować moŜna wytyczne krajowe.

1.6.5

Certyfikaty i deklaracje

Do uzycia moŜna dopuścić tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi okreslonymi 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 Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6.6

Dokumenty budowy

( 1 ) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąaco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństw ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem.

( 2 ) Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
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( 3 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzić w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót.

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

( 5 ) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1.7 Obmiar robót
1.7.1

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

1.7.2

Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

1.7.3

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzet pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia
te lub sprzet wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne
świadectwa legalizacji.
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

1.7.4

Wagi i zasady waŜenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywac to wyposaŜenie w sposób
ciągły zachowanie dokładności wg norm.

1.7.5

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

1.8 Odbiór robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu ( powykonawczemu )
d) odbiorowi końcowemu ( pogwarancyjnemu ).

1.8.1

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.

1.8.2

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasd jak przy odbiorze wstępnym robót.

1.8.3

Odbiór wstępny robót

Odbiór wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z Bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inwestora.
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego.

1.8.4

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „ Odbiór wstępny robót”.

1.9 Przepisy związane
[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa
oraz Sapard ( Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2000 )
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane ( Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz.
414).
[3] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10 )
[4] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U Nr 30
poz. 163 z póŜniejszymi zmianami).
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2

S-00.00.02 Zaplecze Wykonawcy

2.1 Wstęp
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić,
utrzymywać w dobrym stanie biuro ( pomieszczenie ) Wykonawcy, wraz z
towarzysząxym wyposaŜeniem i osprzętem.
Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi
instalacjami: grzewcza, sanitarną oraz sztnią i pomieszczeniami socjalnymi.

2.2 Podstawy płatności
Wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura ( pomieszczenia )
wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposaŜeniem i osprzętem.
Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbędne do
utrzymania biura Wykonawcy.
DemontaŜ Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszelkich instalacji, dróg
tymczasowych, pomieszczeń biurowych, cięŜkiego sprzętu.
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3 S-01.00.00 Prace przygotowawcze CPV – 45100000-8
4 S-01.01.01 Pomiary geodezyjne
4.1 Wstęp
4.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszym specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni ścieków.

4.1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych.

4.1.2.1 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
W zakres tych robót wchodzą:
uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 1000 w
określonych zakresach
wyznaczenie tras rurociągów
wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych
nanieść pikiety wysokościowe
nanieść rzedne pasa drogowego wraz z rowami
w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić dodatkowymi pikietami,
aby oddać właściwą rzeŜbę terenu
wykonać reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do
celów projektowych
podac aktualny stan władania na mapach ( nr działek )
dołączyć odbitki map ewidencyjnych
podać na mapach rzędne dna i góry studzienek kanalizacyjnych oraz rzędne obiektów
budowlanych

4.1.2.2 Pomiary obiektowe
W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi
obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i
oznaczenie umoŜliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie

4.2 Materiały
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z
ST:
paliki o srednicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,
słupki betonowe z krzyŜem
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4.3 Sprzęt
4.3.1

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4.3.2

Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzetu:
teodolitów i tachimetrów
niwelatorów,
dalmierzy,
tyczek geodezyjnych,
łat mierniczych,
stalowych taśm mierniczych

4.4 Transport
4.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt
4.

4.4.2 Transport materiałów i wyposaŜenia
WyposaŜenie i materiały do pomiarów gsodezyjnych mogą być transportowane za
pomocą dowolnych środków transportu

4.5 Wykonanie robót
4.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK.

4.5.2 Wyznaczenie punktów głównych
Tyczenie osi trasy kolektorów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
określonej w dokumentacji projektowej.
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4.5.3 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót) zgodnie z dokumentacją
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót.

4.6 Kontrola jakości robót
4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „ Wymagania ogólne”.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK

4.7 Odbiór robót
4.7.1

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”

4.7.2

Odbiór prac pomiarowych

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

4.8
4.8.1

Przepisy związane
Normy
1.
2.
3.
4.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK – 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK – 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK –
1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK –
1979
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK – 1983
7. Instrukcja techniczna G-3.1. )snowy realizacyjne GUGiK – 1983
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5 S-01.01.02. Inne prace przygotowawcze
5.1
5.1.1

Wstęp
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru prac przygotowawczych takich jak: karczowanie pni i zagajników, ścinanie
dzrew, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.

5.1.2

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z karczowaniem pni i zagajników, ścinaniem drzew i zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.

5.2

Materiały

Nie występują.

5.3

Sprzęt

5.3.1

Ogólne wymagania dotyczące sprzetu

Ogólne wymagania dotyczące sprzetu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”

5.3.2

Sprzet do wykonania prac przygotowawczych

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej
się do powtórnego uŜycia naleŜy stosować:
równiarki,
spycharki,
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach,
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe,
koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość
wymagającą zastosowania takiego sprzętu,
piły mechaniczne i ręczne.

5.4

Transport

5.4.1

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
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5.4.2

Transport materiałów

Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić
transportem samochodowym. Wybór srodka transportu zaleŜy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.

5.5

Wykonanie robót

5.5.1

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.5.2

Karczowanie pni i zagajników, scinanie drzew

Karczowanie zagajników powinno odbywać się przy uŜyciu spycharek i równiarek
mechanicznych.
W przypadku grubszych drzew najpierw naleŜy ściąć je przy uŜyciu piły mechanicznej.

5.5.3

Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do póŜniejszego uŜycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST.
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla
prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach określonych w dokumentacji projektowej.
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia
gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.6

Kontrola jakości robót

5.6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „ Wymagania ogólne „

5.7

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 „ Wymagania ogólne „ pkt 8.
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5.8

Przepisy związane

Nie występują.
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6 .S-02.01.01 Prace ziemne CPC – 45110000-1
Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii
6.1

Wstęp

6.1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-IV kategorii.

6.1.2

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy stacji kanalizacji oraz pompowni obejmują wykonanie wykopów w
gruntach kat. I-IV.

6.2

Materiały (grunty)

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do
budowy nasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej
ST i normie PN-S-02205.

6.3

Sprzęt

6.3.1

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania
ogólne

6.3.2

Sprzet do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do:
odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki ),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów ( spycharki, zgarniarki ),
transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochody skrzyniowe ),
sprzętu zagęszczającego ( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp. ),
sprzętu do odwadniania wykopów ( pompy, igłofiltry )

6.4

Transport

6.4.1

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transpotru określono w ST S-00.00.00
Wymagania ogóln
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6.4.2

Transport gruntów

Wybór transportu naleŜy do Wykonawcy.

6.5

Wykonanie robót

6.5.1

Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00.

6.5.2

Zasady prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do prac naleŜy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci
infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót.
Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody
prowadzenia robót
ziemnych ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny zostać dostosowane do głębokości
wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego
sprzętu mechanicznego.
W miejscach kolizji i zbliŜeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty
ziemne naleŜy wykonywać ręcznie.
Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy wykonywać ręcznie i powinny być umocnione
ścianką szczelną.
Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu
skarp 1:06, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.
Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4
m z kaŜdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi
inaczej.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji
projektowej obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoŜa z dobrze zagęszczonego piasku, naleŜy
wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montaŜu przewodu lub budowy obiektu.
Dla rurociągów przewiduje się wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 0,10 m , oraz
obsypki gruntem o,3 m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania Ŝwiru
lub tłucznia na powierzchni Ŝwiru naleŜy dać kaŜdorazowo warstwę piasku. Przy
układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych względnie nawodnionych na
dnie wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku lub pospółki.
Dla wykopów obiektowych naleŜy w przypadku istniejącego gruntu nasypowego dostać
się do gruntu nośnego i grunt nasypowy zastąpić piaskiem, następnie po wykonaniu tych
robót naleŜy wyrównać dno wykopu. Po zakończeniu tych robót naleŜy wykonać podkład
betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i zaizolować go materiałem przeciwwilgociowym.
Dopiero na tak przygotowanym podłoŜu moŜna przystąpić do posadawiania fundamentów
pod obiekty.
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa
poszczególnych zadań.
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MoŜe ono być realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym-drenaŜem.
Polegać ono będzie na ułoŜeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub rur PE
perforowanych ∅ 10 cm w warstwie filtracyjnej o grubości podanej w dokumentacji
projektowej. Na ciągach drenarskich naleŜy wykonać studnie zbiorcze z kręgów
betonowych ∅ 80 cm. Odprowadzenie wod drenaŜowych pompami przeponowymi o
napędzie spalinowym. Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z
kręgów betonowych ∅ 80 cm, rurociągiem z rur stalowych kołnierzowych ∅ 200 mm
ułoŜonych na powierzchni terenu.
2. Pompowanie pompami elektrycznymi-igłofiltry lub rownowaŜne.
Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu naleŜy wykonać zasypkę
wykopów.
Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego naleŜy wypełnić gruntem
piaszczystym nie zawierającym kamieni.
W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzic:
prostolinijność ułoŜenia przewodu,
zgodność z projektowanym spadkiem,
sprawdzić droŜność (światło kanału ) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i
infiltrację,
wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch
rur.
Zasypka ta powinna być zagęszczona warstwami co najwyŜej 20 cm równocześnie z obu
stron.
Jako zasypka moŜe być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę dokładnie zagęścić
ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur.
Wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką
odeskowania) gruntem rodzimym.
Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych naleŜy doprowadzić do stanu
pierwotnego.

6.6

Kontrola jakości robót

6.6.1

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00.

6.6.2

Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
zapewnienie stateczności ścian wykopu,
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
dokładność wykonania wykopów ( usytuowanie i wykończenie),
zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów.
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6.7

Odbiór robót

6.7.1

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00.

6.7.2

Zasady odbioru robót

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów naleŜy wykonać bezpośrednio na
budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi
w opisie technicznym.
Sprawdzanie metod wykonania wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i
porównanie z rysunkami oraz uŜytkowanym sprzętem.
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej naleŜy wykonać bezpośrednio na
budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi
w rysunkach.
Badanie przekroju drenaŜu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych
obsypki filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenaŜu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez
oględziny zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych.

6.7.3

Zakres odbioru robót

Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów:
Pomiary szczelności dna wykopu.
Pomiary wykonywać taśmą co 200 m w linii prostej, w przypadku szczególnych
co 50 m.
Pomiary zagłębienia dna
Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 m i w miejscach wątpliwych
Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora
Stopień ID powinien być zdefiniowany dla kaŜdej ustalonej warstwy
Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną
kategorią przeznaczenia gruntu
Szerokość dna wykopu
Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm
Zgłębienie dna
Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy uŜyciu
niwelatora nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją – 3 cm do
± 1 cm.

6.8

Przepisy związane

6.8.1

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grumty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaŜnika zagęszczenia gruntu
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7 S-03.00.01 Przejścia pod przeszkodami
7.1 Wstęp
7.1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru
przejść pod drogami.

7.1.2

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod
drogami i rzeką.
Prace te obejmują:
prace przygotowawcze,
opłaty za zajęcie prawa przejazdu,
wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia
przeciskowe,
wykonanie przecisku sterowanego,
wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniających),
odwodnienie,
montaŜ rur zabezpieczających,
prace uszczelniające,
uszczelnianie końcówek rur ochronnych,
ułoŜenie rur dnem rowu,
testy szczelności,
przywrócenie stanu pierwotnego dróg, drenów i kanałów,
kontrola jakości.

7.2 Materiały
7.2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami podano w ST S-00.00.00.
Wykonawca jset zobowiązany do:
stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST
stosowanie innych materiałów jest uzleŜnione od decyzji Inwestora

7.2.2 Beton
Hydrotechniczny beton klasy B15 i B20, zgodny z normą PN-62/6738-07.
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7.2.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]

7.2.4 Materiały wodoszczelne
7.2.5 Kit asfaltowy
7.2.6 lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640
7.2.7 sznur konopny smołowany
7.2.8 Rury ochronne
Stalowe rury ochronne o średnicach 150-600 mm

7.2.9 Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST S-06.00.00.

7.2.10 Kruszywo
Zgodny z normą PN-B-11113

7.2.11 Przechowywanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych.

7.2.11.1 Rury kanalizacyjne i wodociągowe
Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z
tworzyw sztucznych naleŜy zabezpieczyć przez promieniami słonecznymi.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji
stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

7.2.11.2 Kruszywo
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajmi i frakcjami
kruszyw.
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7.3 Sprzęt
7.3.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST S-00.00.00 Wymagania
ogólne.

7.3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
Ŝurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiębiernych,
maszyny do przewiertów poziomych,
sprzętu do zagęszczania gruntu,
samochód cięŜarowy samowyładowczy.

7.4 Transport
7.4.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00
Wymagania ogólne

7.4.2 Transport
Materiały, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.5 Wykonanie robót
7.5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00.

7.5.2 Zasady prowadzenia robót
Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny
być wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli.
Długość rury osłonowej zaleŜy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z
właścicielem (zarządzającym) obiektu.

7.5.2.1

Przejścia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami naleŜy prowadzić w rurach ochronnych o średnicy 6
do 8 cm większej niŜ średnica rury przewodowej. NaleŜy umikać w rurach ochronnych
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złączy rur, a gdy jest to niemoŜliwe naleŜy odcinek rury przeznaczony do ułoŜenia w
rurze ochronnej poddać próbie ciśnieniowej na powierzchni terenu.
Przejścia pod przeszkodami naleŜy realizować poprzez przecisk lub przeciąganie rury
ochronnej pod przeszkodą.
Wprowadzenie rury z PE do rury osłonowej naleŜy dokonywać na klockach podporowoślizgowych z drewna twardego, a dla średnic powyŜej 280 mm zaleca się stosować
konstrukcje podporowo ślizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szerokość
podpór naleŜy przyjmować dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur.
Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne
zgodnie z S-06.01.02.
Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową u wylotów naleŜy uszczelnić manszetą
z elastomeeru lub silikonu.

7.5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne naleŜy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją
projektową i ST S-02.01.01

7.5.4 Odtworzenie nawierzchni
Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych naleŜy
odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak
istniejąca.

7.6

Kontrola jakości

7.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.6.2 Kontrola, pomiary i badania
7.6.2.1

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do
betonu i zapraw.

7.6.2.2

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z
kruszywa mineralnego lub betonu,
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badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
badanie wskaŜników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw
włazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

7.6.2.3

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 podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10 %
projektowanego spadku ( przy zwiększonym spadku),
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97,
rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do
± 5 mm.

7.7

Odbiór robót

7.7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

7.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
roboty montaŜowe wykonania rurociągu,
wykonane studzienki,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robór ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m.
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7.8

Przepisy związane

7.8.1 Normy
PN-B-06712
PN-B-11111

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. świr i mieszanka
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-12037
Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna
PN-B-12751
Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe
PN-C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
PN-H-74051-00
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
PN-H-74051-01
Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego )
PN-H-74051-02
Włazy kanałowe. Klasy B,C,D (włazy typu cięŜkiego )
PN-H-74080-01
Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04
Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
PN-H-74086
Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101
śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
PN-H-88/6731-08
Cement. Transport I przechowywanie
BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06,02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetonowe
BN-86/8971-089
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Ŝelbetonowe

7.8.2 Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r.
Katalog budownictwa KB 4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB 4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB 4-4.12.1.(8) studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB 4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB 4-3.3.1.10.(1) studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB 1-2.2.6.(6) Kregi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa, 19791982r.
Tymczasowa instrukcja projektowa i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978r.
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8 S-04.01.01 Rozbiórka elementów dróg CPV – 45110000-1,
odtworzenie nawierzchni dróg, chodników oraz budowa
nowych nawierzchni CPV – 45233120-6.
8.1 Wstęp
8.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg,
chodników, budową nowych nawierzchni.

8.1.2

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z rozbiórką:
warstw nawierzchni i podbudowy,
krawęŜników i obrzeŜy,
chodników,
oraz wykonaniem i odtworzeniem nawierzchni i chodników oraz budowy nowych
nawierzchni i dróg montaŜowych określonych w Dokumentacji Projektowej.

8.2

Materiały
8.2.1

Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”

8.2.2

Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodników naleŜy stosować kruszywa wg PN-B-11112[3],.
PN-B-11113[4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i
domieszek gliny.

8.2.3

KrawęŜnik betonowy 15 x 30 cm gatunek I.

Zastosowane krawęŜniki pod względem jakości powinny odpowiadać nastepującym
normom:
BN-80/6775[5] i BN-80/6775[6] Ponadto nasiąkliwość betonu w krawęŜniku nie powinna
być większa niŜ 5%.
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8.2.4

Prefabrykaty rurowe betonowe-przepusty

Wymagania dotyczące prefabrykatów (rur betonowych).
Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg. BN-74/893504[7]
Powierzchni prefabrykatów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys.
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie,
których głębokość nie przekracza 5 mm.
Krawędzie styków montaŜowych powinny być bez szczerb.
Wykonawca powinien posiadać atesty producenta na uŜywane do budowy przepustów
elementy prefabrykowane.

8.2.5

Nawierzchnie mineralno-bitumiczne

Do wykonania nawierzchni i chodników naleŜy stosować mieszanki mineralnobitumiczne wg PN-C-96170:1965.[10]

8.2.6

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501 [8[ moŜe zawierać dodatki uplastyczniające i
uszczelniające. Zaprawy wykonuje się z cementów portlandzkich marek 25, 35 oraz
cementów hutniczych 25 i 35.
Stosowany moŜe być równieŜ cement szybkotwardniejący 40 i cement murarski 15.

8.2.7

Koryta odwadniające

Projektowane powierzchnie jezdni i chodników odwadniane będą do korytek betonowych
i ścieków.
Projektowane korytka naleŜy wykonać z elementów drogowych tj. z płytek betonowych
50x50x7cm
ułoŜonych na podsypce cementowo-piaskowej oraz gazonów 8x30 cm. W rejonie przejść
pod chodnikiem naleŜy stosować płytki betonowe 35x35x5 cm.
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadające BN-80/6775
[12].
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadające BN-80/6775
[12].

8.2.8

śródła materiałów

Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić tylko ze Ŝródeł uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inwestora.
śródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed
rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych i
reprezentatywne próbki materiałów.
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8.3 Sprzęt
8.3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne”

8.3.2 Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
moŜe być wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
spycharki,
ładowarki,
Ŝurawie samochodowe,
samochody cięŜarowe,
zrywarki,
młoty pnełmatyczne,
piły mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

8.3.3 Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Do wykonania robót naleŜy stosować:
układarki lub równiarki do rozkładania materiału i wyprofilowania warstwy,
walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne,
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne – jako sprzęt
pomocniczy,
zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.

8.3.4 Sprzęt do wykonania mas asfaltowo-bitumicznych
Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest następujący sprzęt:
wytwórnia mas mineralno-bitumicznych,
układarka mechaniczna z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania,
walce gładkie stalowe dwuwałowe,
walce ogumione cięŜkie.

8.4 Transport
8.4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00. ‘Wymagania ogólne”

8.4.2 Transport materialów
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i
uszkodzeniu.
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8.4.3

Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu

8.5 Wykonanie robót
8.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00. „Wymagania ogólne”

8.5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją
projektową ST.
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością
Wykonawcy, powinien on przewieŜć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez
Inwestora.
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące
się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec
gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić
zgodnie z wymaganiami określonymi w ST S-02.00.00 „Roboty ziemne”.

8.5.3 Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. JeŜeli podłoŜe
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być on usuniete według zasad zaakceptowanych
przez Inwestora.

8.5.4 Rozkładanie kruszywa
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadków i
rzędnych wysokościowych.

8.5.5 Zagęszczanie
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczania
przez wałowanie.
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8.5.6 UłoŜenie nawierzchni
Po zakończeniu układania podbudowy naleŜy ułoŜyć nawierzcznię z:
mieszanek mineralno-bitumicznych lub
płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub
płyt chodnikowych lub
kostki betonowej
w sposób zgodny z dokumentacją projektową – wg opisu pozycji normowych.

8.5.7 Konstrukcja nawierzchni
Jezdnie główne jako dojazdowe do pompowni: wg poz. kosztorysowej katalogu robót.

8.6 Kontrola jakości robót
8.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”

8.6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone
w ST S-02.00.00 „Roboty ziemne”.

8.6.3 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw i
mieszanek mineralno-bitumicznych na reprezentatywnych próbkach. Odbiór robót.

8.6.4 Ogólne zasady odbioru robót
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w ST S-00.00.00. „
Wymagania ogólne”

8.6.5 Odbiór robót
Roboty uznaje się za odebrane jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową i ST.

8.7 Przepisy związane
8.7.1 Normy
[1] PN-B-01100:1987

Kruszywa mineralne.Kruszywa skalne.
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Podział,nazwy,określenia.
Kruszywa sztuczne.Podział,nazwy,określenia.
Kruszywa mineralne.Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.
[4] PN-B-11113
Kruszywa mineralne.Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; „Piasek”
[5] BN-80/6775
Prefabrykaty budowlane z betonu.Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania
i badania.
[6] BN-80/6775
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.
[7] BN-74/8935-04
„Przepusty drogowe i kolejowe. Elementy prefabrykowane”.
[8] PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”
[9] PN-88/B-06250
„Beton zwykły”
[10] PN-65/C96170
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
[11] BN-80/6775-03.02 „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Płyty chodnikowe”
[12] BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.
[13] BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
[14] BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaŜnika zagęszczenia
gruntu.
[15] PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
[2] PN-B-01101:1978
[3] PN-B-11112:1996
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9 S-04.04.02 Zagospodarowanie terenu CPV – 45340000-2
9.1 Wstęp
9.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

9.1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z zagospodarowaniem terenu:
wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,
rozplantowanie ziemi

9.2 Materiały
9.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
S-00.00.00 „ Wymagania ogólne”
Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozją
Słupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozją

9.3 Sprzęt
9.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „ Wymagania ogólne”

9.3.2 Sprzęt
Do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu moŜe być wykorzystany
sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
spycharki,
ładowarki,
spawarki,
grabie, łopaty

9.4 Transport
9.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

36

9.4.2 Transport materiałów
Materiały moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.

9.5 WYKONANIE ROBÓT
9.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
9.5.2 Wykonanie robót
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową

9.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
9.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
9.6.2 Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
związanych z zagospodarowaniem terenu.

9.7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".

9.8 PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują
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10 S-06.00.00 KANALIZACJA GRAWITACYJNA.
10.1 WSTĘP
10.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej.
10.1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej. W zakres tych robót wchodzą:
• roboty przygotowawcze,
• roboty montaŜowe sieciowe
• kontrola jakości.

10.2 MATERIAŁY
10.2.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
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.
10.2.2 Rury przewodowe
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały i średnice
Zgodne z dokumentacją projektową: rury φ 200 i φ 160 PVC, kielichowe łączone za
pomocą uszczelek POWER-LOCK.
10.2.3 Rury ochronne
Rury ochronne stalowe wg PN-79/H-74244 [2]
Powierzchnie ścianek rur powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową.
10.2.4 Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych naleŜy stosować: sznur konopny kręcony,
czesankowy, surowy, beton B-10
10.2.5 Uzbrojenie
Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie, na rugociągach
tłocznych odpowitrzniki oraz studzienka umoŜliwiająca czyszczenie rurociągu .
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10.2.6 Składowanie materiałów
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:
rury z tworzyw sztucznych 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 1,5 m. Składowane rury nie powinny być
naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,

10.3 SPRZĘT
10.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
10.3.2 Sprzęt do wykonania robót
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót
ziemnych i instalacyjnych
koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,60 m3,
sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

10.4 TRANSPORT
10.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 "Wymagania
ogólne".
10.4.2 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.
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Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 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.

10.5 WYKONANIE ROBÓT
10.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
10.5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej
następujące warunki:
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren; powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze
spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; w
razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną
odległość.
10.5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST-02.01.01
10.5.4 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 [12].
W gruntach spoistych naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z warstw pospółki lub Ŝwiru
z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].
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.
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10.5.5 Roboty montaŜowe
10.5.5.1 Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ
ścieków w kierunku pompowni nie powinny być jednak mniejsze niŜ 0,5% dla rur o
średnicy 200mm.
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 [6] o 0,4 m dla
rur o średnicy poniŜej 1000 mm. W przypadku mniejszych odległości przewód naleŜy
ocieplić np. warstwą ŜuŜla, oddzielonego od powierzchni rury folią.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
10.5.5.2 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.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować studzienki.
Dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Przewody naleŜy montować przy temperaturze od O do 30°C. Sposób montaŜu powinien
zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez dokumentację
projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać
dopiero po przygotowaniu podłuŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić
ich stan techniczny. W miarę moŜliwości naleŜy montować przewód na powierzchni
terenu.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu naleŜy zwrócić uwagę na to aby połączenia
kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.
PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝeby bosy
koniec rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte
z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby
ciśnieniowej na szczelność. Przewody powinny być ułoŜone ze spadkiem minimum 3 %0.
10.5.5.3 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej.
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.
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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.
10.5.5.4 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 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
[5].
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].
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 l,
naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
10.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
10.6.2 Kontrola, pomiary i badania
10.6.2.1 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 sposobu zabezpieczenia
wykopów przed zalaniem wodą, ustalenie metod wykonywania wykopów, ustalenie
metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
10.6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwesora w oparciu o normę BN-
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83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 . W szczególności kontrola powinna
obejmować:
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,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,
badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
badanie szczelności całego przewodu, badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
10.6.2.3 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 10
cm,
róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego punkcie:
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekroczyć 10 cm,
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97.
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10.7 ODBIÓR ROBÓT
10.7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
10.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne
czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
przygotowanie podłoŜa,
roboty montaŜowe wykonania rurociągów,
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 w przypadku ułoŜenia rur w wykopach o ścianach
umocnionych, zaś dla przewodów ułoŜonych w wykopach nieumocnionych około 600
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 technicznoekonomicznymi.
InŜynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogólne".

10.7.3 Odbiór wstępny
Odbiorowi wstępnemu 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 całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie
ukończonym i zasypanym przewodzie,
- sprawdzenie kamerą stanu technicznego i czystości sieci kanalizacyjnej.
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 wstępnego naleŜy uznać za
dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego
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przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym
wstępnym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności
działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

10.8 PRZEPISY ZWIĄZANE
10.8.1 Normy
1. PN-92/B-10735
i badania przy odbiorze

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

2. PN-74/B-02480

Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

3. PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
4. PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
5. PN-5 8/C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

6. PN-76/C-96178
normy.

Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres

7. BN-75/5220-02
wykonania.

Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena

8. PN-82/H-74002

śeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)

9. BN-66/6774-01
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. świr i pospółka.
10. BN-84/6774-02
nawierzchni drogowych.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do

11. BN-83/8836-02
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

12. BN-82/9192-06
Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW
układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.
13. PN-C-89222
Wymiary
14. PN- 92/M-74001

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów.

Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania
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15. PN- 89/M-74091
nominalne 1 MPa

Armatura przemysłowa- Hydranty naziemne na ciśnienie

10.8.2 Inne dokumenty
16. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji
betonowych i Ŝelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
17. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozją projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
18. Katalog budownictwa

46

11 S-06.01.02 MONTAś STUDNI NA SIECI.
11.1 WSTĘP
11.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej.
11.1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych.

11.2 MATERIAŁY
11.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany:
dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST, powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację
11.2.2 Rodzaj uŜytych materiałów
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące:
beton
studnie z tworzyw sztucznych PVC lub PP
stal zbrojeniowa
zaprawa cementowa
deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych
prefabrykowane elementy Ŝelbetowe
cegła kanalizacyjna
włazy Ŝeliwne
stopnie złazowe Ŝeliwne
izolacje przeciwwigociowe
armatura i kształtki ciśnieniowe
11.2.2.1 Beton
Studzienki rewizyjne na sieci kanalizacyjnej będą wykonywane jako studnie betonowe
prefabrykowane lub wykonanych bezpośrednio na placu budowy, lub studnie plastikowe.
Do wykonanie tych studzi betonowych naleŜy uŜyć betonu konstrukcyjnego klasy B10,
B20, który winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz być zgodny
z dokumentacją techniczną.

47

11.2.2.2 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa średnicy od 6 do 14 mm klasy A-1, zgodna z dokumentacją
projektową inormąPN-H-93215
11.2.2.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy
Wykonawca powinien stosować dodatki uszczelniające zgodne z obowiązującymi
technicznymi aprobatami.
11.2.2.4 Deskowanie

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251
11.2.2.5 Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna klasy 150 zgodna z normąPN-B-12037
11.2.2.6 Włazy Ŝeliwne

Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego
odpowiadające wymaganiom PN-H-74051 -02 [11].
11.2.2.7 Stopnie złazowe

Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].
11.2.2.8 Izolacje przeciwwilgociowe.

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych naleŜy
stosować izolacje powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco.
W przypadku moŜliwości zastosowania róŜnych rodzajów materiałów naleŜy uzgodnić
to z Inwestorem. Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne
aprobaty techniczne.

11.2.2.9

Armatura i kształtki ciśnieniowe.

WyposaŜenie studzienek na sieci kanalizacji tłocznej stanowić będzie armatura i
kształtki zgodnie z rysunkami i Opisem Technicznym .
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11.2.3 Stosowane materiały

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę
przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura,
osprzęt, rury , złączki i inne) uŜyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie
normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150);
IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO
3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC34 orz powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta
posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO
9001.
11.2.4 Składowanie materiałów
11.2.4.1 Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe

Kręgi Ŝelbetowe moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe
nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
11.2.4.2 Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód
opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany,
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna
przekraczać 2,2 m.
11.2.4.3 Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji
działających korodujące. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

11.2.4.4 Pozostałe.
Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy naleŜy składować w suchym,
zamkniętym magazynie.
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Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami
producenta.
Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych
11.2.5 Wariantowe wykorzystanie materiałów.
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.

11.3 SPRZĘT
11.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne".
11.3.2 Sprzęt do wykonania
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- Ŝurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wibratorów do betonu
oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej.

11.4 TRANSPORT
11.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne".
11.4.2 Transport prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych.
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m naleŜy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
11.4.3 Transport cegły kanalizacyjnej
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Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w
jednostkach ładunkowych lub luzem.
Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.
Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu.
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien
odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych.
11.4.4 Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem.
11.4.5 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną
w wymaganiach technologicznych.
11.4.6 Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
11.4.7 Transport armatury i kształtek ciśnieniowych.

Materiały, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11.5 WYKONANIE ROBÓT
11.5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne".
11.5.2 Prace ziemne

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z
dokumentacja techniczną i Specyfikacją Techniczną S-02.01.01.
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11.5.3 Betonowanie
11.5.3.1 Wykonanie mieszanki betonowej

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej
szczelności po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na
powierzchni betonu. Urabialność powinna być dostosowana do warunków
formowania, określonymi przez :
kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych i ilość zbrojenia
załoŜonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej
sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej
Konsystencja powinna być zgodna z normą PN-B-06250 i nie moŜe być osiągnięta przez
dodawanie wody a poprzez właściwe mieszanie. Radzi się aby sprawdzić doświadczalnie
urabialność mieszanki betonowej w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych.
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2%
w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku
ich stosowania.
Recepta mieszanki betonowej moŜe być otrzymana za pomocą dowolnej metody
eksperymentalnej lub obliczeniowej tak aby osiągnęła wymagane parametry.
Dla celów produkcyjnych wykonawca powinien przygotować recepturę mieszanki
betonowej, uwzględniając wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i
sposób dozowania.
Zmiana składu mieszanki jest moŜliwa, gdy wystąpi jeden z wymienionych poniŜej
elementów:
zmian rodzaju komponentów,
zmiana uziarnienia kruszywa,
zmiana wilgotności kruszywa skutkuje zmianą składu mieszanki jeśli powoduje zmianę
ilości wody w Im3 mieszanki betonowej powyŜej +/- 5 dcm3, w stosunku do poprzedniego
składu mieszanki Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w
betoniarce lub betonowni. Składniki mieszaki przyjęte do receptury powinny być
dozowane wagowo z dokładnością: +/- 2% dla cementu, wody, domieszek +/- 3% dla
kruszywa.
Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie powinien
być krótszy niŜ 2 minuty.
11.5.3.2 Wykonanie zbrojenia.
Wykonywanie zbrojenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz
z wymaganiami normy PN-63/B-0625
Zbrojenie powinno być wykonane na budowie lub w zbrojami.
Sposób wykonywania szkieletu powinien zapewniać jego stabilność geometryczną
podczas transportu do miejsca zamontowania.
Zbrojenie musi być utrzymywane we właściwej pozycji podczas betonowania.
Sprawdzeniu podlegać będą: średnica uŜytych prętów rozmieszczenie prętów - róŜnice
rozmieszczenia głównych prętów w płycie nie powinna
przekraczać l cm a innych elementów 0,5 cm
rozmieszczenie strzemion nie powinno się róŜnić o +/- 2 cm zaprojektowanego róŜnica
długości prętów, lokalizacja zakończeń hakowych nie powinna się róŜnić od podanego w
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dokumentacji projektowej o więcej niŜ +/- 5 cm
zewnętrzna otulina - powinna być zgodna z dokumentacją projektową bez ujemnych
odchyłek wiązanie zbrojenia w sposób zapewniający jego stabilność podczas betonowania
i zagęszczania
11.5.3.3 Wykonanie deskowania
Wykonywanie deskowania powinno być zgodne z normą PN-B-06251 dla deskowania
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego.
Wykonanie deskowania powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zapewniać
odpowiednią sztywność i stabilność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być wykonane w sposób umoŜliwiający prosty montaŜ i demontaŜ. Przed
wypełnianiem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone
i zabezpieczone przed wypływem zaprawy i moŜliwością deformacji i odchyłek
wymiarów konstrukcji betonowej.
11.5.3.4 Betonowanie
Betonowanie powinno być prowadzone w temperaturze powyŜej +5°C . Dopuszczalne
jest prowadzenie betonowania przy temperaturze poniŜej +5°C , jednak wtedy wymagane
jest zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20° w momencie jej ułoŜenia i
ochrona uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni.
Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi się pokrycie powierzchni betonu lekką
powłoką wodoodporną, zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton
przed deszczem i innymi wodami.
Woda uŜyta do mieszanki betonowej powinna być zgodna z normą PN-B-32250
DemontaŜ deskowania moŜe nastąpić, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej
po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymałości.
11.5.4 Uszczelnianie.
Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna z
dokumentacją projektową
11.5.5 MontaŜ elementów prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych naleŜy wykonać:
- płytę denną z betonu B20, posadowioną na podsypce z piasku o grubości 20cm
- dolną część murowaną z cegły kanalizacyjnej „15" na zaprawie cementowej marki „8"
- górną część ścian z typowych kręgów Ŝelbetowych 01,5m, wg. KB1-38.4.3/7/81
- stropy z typowych płyt przykrywczych PP-164/60 wg KB1-38.4.3/1/81, lub
Ŝelbetowych grubości 30cm
- włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego 0600 P25 na podmurówce z cegły j.w. lub klapa stalowa
1,0 x l,0 m z rurą wentylacyjną
stopnie złazowe Ŝeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we wnękach
kręgów oraz w czasie murowania dolnej części ścian D la studni z tworzyw
stucznych zgodnie z zaleceniami producenta.
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11.5.6 Zakres i warunki prowadzenia prac
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi
zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych
materiałów

11.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
11.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne".
11.6.2 Cel kontroli jakości
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z
dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i
pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość prac i materiałów.
11.6.3 Kontrola jakości
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na :
• testy szczelności
• wymiary poszczególnych obiektów
• zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych

11.7 ODBIÓR ROBÓT
11.7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

11.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: lokalizacja obiektów w
stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, podłoŜe, na którym posadowione są
poszczególne obiekty, izolacja zewnętrznych ścian obiektów, stan szczelnych przejść
przez ściany, stan połączeń elementów ułoŜenie zbrojenia
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
11.7.3 Odbiór wstępny.
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Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności:
- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją
Techniczną, normami i przepisami
- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji
- sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków
i ustaleń

11.8 PRZEPISY ZWIĄZANE
11.8.1 Normy
[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.
[2] PN-98/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.
[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
[4] BN -83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
[5] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
[6] PN-88/B-06250 Beton zwykły.
[7] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
[8] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
[9] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[10]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
[l 1]PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
[12]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
[13]PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Ŝelbetowe.
Nazwy i określenia.
[14]PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska

[15]BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
[16]PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.
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[17JPN-B-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania

[18]PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
[19]PN-C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

[20]PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
[21]PN-B-02356
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów
elementów budowlanych z betonu
[22JPN-B-23010

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

[23JPN-H-93215

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

[24JPN-H-74086

Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych

[25]PN-H-74101

śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych

[26]PN- 92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania

11.8.2 Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontaŜowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych część I
- Roboty ogólnobudowlane
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12 S-06.00.00 KANALIZACJA TŁOCZNA CPV-45 232440-8.
12.1 WSTĘP
12.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji tłocznej.

12.1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem kanalizacji tłocznej. W zakres tych robót wchodzą:
• roboty przygotowawcze,
• roboty montaŜowe sieciowe
• wykonanie węzłów
• kontrola jakości.

12.2 MATERIAŁY
12.2.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
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.

12.2.2 Rury przewodowe
Do wykonania sieci kanalizacji tłocznej stosuje się następujące materiały i średnice
zgodne z dokumentacją projektową - φ 63 HDPE PN 7,5.

12.2.3 Rury ochronne
Rury ochronne stalowe wg PN-79/H-74244 [2]
Powierzchnie ścianek rur powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową.

12.2.4 Uszczelnienia rur ochronnych
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych naleŜy stosować: sznur konopny kręcony,
czesankowy, surowy, beton B-10

12.2.5 Uzbrojenie
Na sieci kanalizacji tłocznej naleŜy zastosować następujące uzbrojenie:
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Zasuwy .Ŝeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką Ŝeliwną zgodne z normą PN92/M-74001 [33]
12.2.6 Bloki oporowe
Stabilizacja ułoŜonego w wykopie przewodu kanalizacyjnego jest zapewniona poprzez
bloki oporowe, które słuŜą do przenoszenia na grunt siły osiowych. Bloki oporowe
montowane na odgałęzieniach i załamaniach, mogą być prefabrykowane lub
wykonywana na miejscu budowy z betonu lanego, zgodne znormąBN-81/9192-05
12.2.7 Składowanie materiałów
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
tmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.
Ponadto:
rury z PE 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 1,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,
zasuwy Ŝeliwne oraz kształtki powinny być składowane i przechowywane w
magazynie zamkniętym oraz suchym.

12.3 SPRZĘT
14.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".

12.3.2 Sprzęt do wykonania robót
W zaleŜności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót
ziemnych i instalacyjnych
koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,6 m3,
sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,

12.4 TRANSPORT
12.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 "Wymagania
ogólne".
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12.4.2 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 0°C 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.

12.5 WYKONANIE ROBÓT
12.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
12.5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie.
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej
następujące warunki:
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegający teren; powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze
spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; w
razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną
odległość.
12.5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z ST-02.01.01
12.5.4 Przygotowanie podłoŜa
Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie.
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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 [12].
W gruntach spoistych naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z warstw pospółki lub Ŝwiru
z domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].
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.
12.5.5 Roboty montaŜowe
12.5.5.1 Warunki ogólne
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia ścieków z
rurociągów nie mniej jednak niŜ 0,3%.
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 [6] o 0,4 m dla
rur o średnicy poniŜej 1000 mm. W przypadku mniejszych odległości przewód naleŜy
ocieplić np. warstwą ŜuŜla , oddzielonego od powierzchni rury folią.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany
budowli powinna być zgodna z dokumentacją.
12.5.5.2 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 zgrzewanie doczołowe,
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,
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek
parcia cieczy powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia naleŜy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a
takŜe na zmianach kierunku, dla przewodów z tworzyw sztucznych i z Ŝeliwa przy
zastosowaniu kształtek.
Przewody naleŜy montować przy temperaturze od O do 30°C. Sposób montaŜu
powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez
dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe
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się odbywać dopiero po przygotowaniu podłuŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu
naleŜy sprawdzić ich stan techniczny. W miarę moŜliwości naleŜy montować przewód
na powierzchni terenu.
Przy stosowaniu technologii montaŜu przewodu na powierzchni terenu naleŜy
oddzielnie wykonać montaŜ węzłów zawierających cięŜką armaturę i kształtki
Ŝeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zamontowanych rur juŜ w wykopie..
PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu. Złącza powinny pozostać
odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu
przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. Przewody powinny być ułoŜone
ze spadkiem minimum 3 %0.
12.5.5.3 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej.
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
cieczy pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.
12.5.5.4 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 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
[5].
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].
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 l,
naleŜy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

12.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
12.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
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12.6.2 Kontrola, pomiary i badania
12.6.2.1 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 sposobu zabezpieczenia wykopów przed
zalaniem wodą, ustalenie metod wykonywania wykopów, ustalenie metod prowadzenia
robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
12.6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwesora w oparciu o normę BN83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczególności kontrola powinna obejmować:
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,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,
badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,
badanie szczelności całego przewodu, badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników
zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
12.6.2.3 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,
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać
10 cm,
- róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie
powinny przekroczyć 10 cm,
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości
100 m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97.

12.7 ODBIÓR ROBÓT
12.7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
12.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie
technologiczne czynności związane z budową linii kanalizacyjnych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
przygotowanie podłoŜa,
roboty montaŜowe wykonania rurociągów,
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 w przypadku ułoŜenia rur w wykopach o ścianach
umocnionych, zaś dla przewodów ułoŜonych w wykopach nieumocnionych około 600
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 technicznoekonomicznymi.
InŜynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST
S-00.00.00 "Wymagania ogólne".
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12.7.3 Odbiór wstępny
Odbiorowi wstępnemu 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 całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN81/B-10725),
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 wstępnego naleŜy uznać za
dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego
przewodu) zostały spełnione.
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione,
naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od
tego określić konieczne dalsze postępowanie.

12.8 PRZEPISY ZWIĄZANE
12.8.1 Normy
1. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
2. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty elementy
wyposaŜenia. Terminologia
3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.
4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
6. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
11. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.
12. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
13. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
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14. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
15. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
PN-82/H-74002 śeliwne rury kanalizacyjne (stosowana)
PN-92/H-74109 Rury z Ŝeliwa sferoidalnego. Wykładzina z zaprawy cementowej
nakładanej odśrodkowo Badanie składu świeŜo nałoŜonej zaprawy (stosowana)
16. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych.
17. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i
pospółka.
18. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
drogowych.
19. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
20. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PC W
układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.
21. PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary
22. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania
23. PN-89/M-7409 Armatura przemysłowa- Hydranty naziemne na ciśnienie nominalne
1 MPa

12.8.2 Inne dokumenty
24.1nstrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji
betonowych i Ŝelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.
25.1nstrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozją projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.
26..Katalog budownictwa
KB 4-4.11.6 (1) Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ Pl 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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13 S-07.01.01 PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
CPV-45 232423-3
13.1 WSTĘP
13.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z montaŜem i wyposaŜeniem zbiorników i przepompowni.
13.1.2 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z montaŜem i wyposaŜeniem przepompowni.

13.2 MATERIAŁY
13.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. Wykonawca jest zobowiązany:
dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i ST,
powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację
13.2.2 Rodzaj uŜytych materiałów
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące:
beton
prefabrykowane korpusy pompowni z Ŝelbetonu
kruszywa mineralne
zaprawa cementowa
stal zbrojeniowa
deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych
podkłady betonowe
gres
13.2.2.1 Beton
Beton konstrukcyjny klas B10, B20 winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz
być zgodny z dokumentacją techniczną.
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13.2.2.2 Kruszywa mineralne
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN86/B-06712.

13.2.2.3 Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa średnicy od 6 do 12 mm klasy A-I, zgodna z dokumentacją
projektową inormąPN-H-93215
13.2.2.4 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy
Wykonawca powinien stosować dodatki uszczelniające zgodne z obowiązującymi
technicznymi aprobatami.
13.2.2.5 Deskowanie

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251
13.2.2.6 Materiały uszczelniające
Wykonawca zobowiązany jest stosować następujące materiały uszczelniające : Masa
asfaltowo - kauczukowa zgodna z normą PN-B-24000 Spoiwo asfaltowe zgodny z PN74/B-26640 Papa uszczelniająca zgodna z PN-90/B-0415
W przypadku moŜliwości zastosowania róŜnych rodzajów materiałów naleŜy uzgodnić
to z Inwestorem. Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne
aprobaty techniczne.
13.2.2.7 Materiały wykończeniowe
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały wykończeniowe zgodne z opisem
technicznym wraz z rysunkami oraz wymaganiami dokumentacji technicznej
i obowiązującymi normami.
W przypadku moŜliwości zastosowanie róŜnych rodzajów materiałów naleŜy uzgodnić
to z Inwestorem.
13.2.3 Urządzenia

Jeśli Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej wszystkie urządzenia powinny
zostać dostarczone przez producenta i posiadać certyfikat COBRTI.
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być dostarczone przez producenta łącznie
z silnikami i skrzynkami sterującymi w obudowie o stopniu zabezpieczenia co
najmniej IP 65, wykonane z materiałów izolacyjnych z odpowiednim
zabezpieczeniem, o ile Dokumentacja Techniczna nie stanowi inaczej.
Wykonawca powinien zapewnić wyposaŜenie , które posiada łatwo dostępne części
zamienne.
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Wykonawca przedstawi do kaŜdego urządzenie niezbędne aprobaty
13.3.1 Pompy
Wszystkie pompy, zgodnie wymaganiami niniejszej Specyfikacji powinny pochodzić
od producentów posiadających certyfikat potwierdzający wdroŜenie systemu
zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001 i powinny spełniać wymagania
techniczne dla pomp wielostopniowych pionowych.
Zastosowane zostaną pompy z wirnikiem otwartym o następujących parametrach:
Pompownia P1
• Qp= 7,47 m3/h
• Hp= 11,71 m
Pompownia P2
• Qp= 7,05 m3/h
• Hp= 14,05 m
Pompownia P3
• Qp= 6,85 m3/h
• Hp= 25,32 m3/h
Pompownia P4
• Qp= 7,92 m3/h
• Hp= 11,55 m
Parametry charakterystyczne:
zbiornik pompowni Ŝelbetowy
piony tłoczne z rur ciśnieniowych ze stali kwasoodpornej
prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej
złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej
konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo: uniwersalny wspornik rozdzielnicy, kominek
wentylacyjny nawiewny, właz prostokątny z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę,
pomost obsługowy stały z aŜurową kratą przeciwpoślizgową, drabina do zejścia na
pomost
• deflektor tłumiący napływ ze stali kwasoodpornej
• łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej
• kpl. układu sterowania
Standardowe wyposaŜenie rozdzielnicy obejmuje:
• wyłącznik przeciwporaŜeniowy róŜnicowoprądowy
• zabezpieczenie przeciąŜeniowe dla kaŜdej z pomp
• zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz
• zabezpieczenie pomp obwodem sterującym
• zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu"; w wykonaniu standardowym dla
pomp o rozruchu pośrednim
• specjalizowany sterownik mikroprocesorowy.
Na wyświetlaczu uwidocznione są wskazania:
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• licznika czasu pracy dla kaŜdej z pomp
• sterowanie ręczne lub automatyczne
• sygnalizowana praca pomp
• sygnalizowana awaria
Rozdzielnica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3
wyznaczającymi:
- poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pompy; standardowo dla pomp o rozruchu
pośrednim)
- poziom MIN (wyłączanie pomp)
- poziom MAX (włączanie pomp)
- poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej) Układ sterowania
realizuje następujące funkcje:
- naprzemiennej pracy pomp
- w przypadku jednoczesnego załączania pomp, pompy załączają się z określanym
przesunięciem czasowym
- w momencie duŜego napływu włącza się automatycznie druga pompa(poz. ALARM)
- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie
druga pompa
- przy sterowaniu ręcznym jest moŜliwość spompowania poniŜej poziomu MINIMUM
- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez
konieczności ponownego ustawiania parametrów pracy.
13.2.4 Stosowane materiały

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę
przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura,
osprzęt, rury , złączki i inne) uŜyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie
normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150);
IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO
3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; ffiC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC34 orz powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta
posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO
9001.
13.2.5 Składowanie materiałów

Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami
producenta.
Urządzenia powinny być składowane w zamkniętych, suchych, przewietrzanych
i oświetlonych pomieszczeniach.
Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup,
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp
do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu
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w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
13.2.6 Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora

13.3 SPRZĘT
13.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne".
13.3.2 Sprzęt do wykonania

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
- Ŝurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wibratorów do betonu oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań
dokumentacji technicznej.

13.4 TRANSPORT
15.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne".
13.4.2 Transport
Wykonawca jest zobligowany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
będą wpływały niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów i urządzeń.
Rodzaj transportu powinien być dostosowany do rodzaju i ilości przewoŜonego materiału
lub urządzenia i nie powinien powodować uszkodzenia go.

13.5 5. WYKONANIE ROBÓT
13.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne" .
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13.5.2 Prace ziemne
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z
dokumentacja techniczną i Specyfikacją Techniczną S-02.01.01.

13.5.3 Betonowanie
13.5.3.1 Wykonanie mieszanki betonowej
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej
szczelności po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni
betonu. Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonymi
przez :
kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych i ilość zbrojenia
załoŜonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej
sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej
Konsystencja powinna być zgodna z normą PN-B-06250 i nie moŜe być osiągnięta przez
dodawanie wody a poprzez właściwe mieszanie. Radzi się aby sprawdzić doświadczalnie
urabialność mieszanki betonowej w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych.
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2% w
przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku
ich stosowania. Recepta mieszanki betonowej moŜe być otrzymana za pomocą dowolnej
metody eksperymentalnej lub obliczeniowej tak aby osiągnęła wymagane parametry.
Dla celów produkcyjnych wykonawca powinien przygotować recepturę mieszanki
betonowej, uwzględniając wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i
sposób dozowania . Zmiana składu mieszanki jest moŜliwa, gdy wystąpi jeden z
wymienionych poniŜej elementów:
zmian rodzaju komponentów,
zmiana uziarnienia kruszywa,
zmiana wilgotności kruszywa skutkuje zmianą składu mieszanki jeśli powoduje zmianę
ilości wody w Im3 mieszanki betonowej powyŜej +/- 5 dcm3, w stosunku do poprzedniego
składu mieszanki
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w betoniarce lub
betonowni.
Składniki mieszaki przyjęte do receptury powinny być dozowane wagowo z dokładnością:
+/- 2% dla cementu, wody, domieszek +/- 3% dla kruszywa.
Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie powinien
być krótszy niŜ 2 minuty.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być zatrzymane przy temperaturze poniŜej
0°C za wyjątkiem przypadków, uzgodnionych z Inwestorem.
13.5.3.2 Wykonanie zbrojenia.
Wykonywanie zbrojenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz
z wymaganiami normy PN-63/B-0625
Zbrojenie powinno być wykonane na budowie lub w zbrojami.
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Sposób wykonywania szkieletu powinien zapewniać jego stabilność geometryczną
podczas transportu do miejsca zamontowania.
Zbrojenie musi być utrzymywane we właściwej pozycji podczas betonowania.
Sprawdzeniu podlegać będą:
średnica uŜytych prętów
rozmieszczenie prętów - róŜnice rozmieszczenia głównych prętów w płycie nie
powinna przekraczać l cm a innych elementów 0,5 cm
rozmieszczenie strzemion nie powinno się róŜnić o +/- 2 cm zaprojektowanego
róŜnica długości prętów, lokalizacja zakończeń hakowych nie powinna się róŜnić od
podanego w dokumentacji projektowej o więcej niŜ +/- 5 cm
zewnętrzna otulina - powinna być zgodna z dokumentacją projektową bez ujemnych
odchyłek wiązanie zbrojenia w sposób zapewniający jego stabilność podczas betonowania
i zagęszczania
13.5.3.3 Wykonanie deskowania
Wykonywanie deskowania powinno być zgodne z normą PN-B-06251 dla deskowania
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego.
Wykonanie deskowania powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zapewniać
odpowiednią sztywność i stabilność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie
powinno być wykonane w sposób umoŜliwiający prosty montaŜ i demontaŜ. Przed
wypełnianiem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone
i zabezpieczone przed wypływem zaprawy i moŜliwością deformacji i odchyłek
wymiarów konstrukcji betonowej.
13.5.3.4 Betonowanie
Betonowanie powinno być prowadzone w temperaturze powyŜej +5°C .
Dopuszczalne jest prowadzenie betonowania przy temperaturze poniŜej +5°C , jednak
wtedy wymagana jest zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20° w momencie
jej ułoŜenia i ochrona uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni.
Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi się pokrycie powierzchni betonu lekką
powłoką wodoodporną, zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton
przed deszczem i innymi wodami.
Woda uŜyta do mieszanki betonowej powinna być zgodna z normą PN-B-32250
DemontaŜ deskowania moŜe nastąpić, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej
po uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymałości.
13.5.4 Uszczelnianie.
Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna z
dokumentacją projektową
13.5.5 Zakres i warunki prowadzenia prac
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi
zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych
materiałów
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13.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
13.6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne".
13.6.2 Cel kontroli jakości
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z
dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną. Wszystkie testy i pomiary powinny
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość prac i materiałów.

13.6.3 Kontrola jakości
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : - testy szczelności
wymiary poszczególnych obiektów
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych

13.7 ODBIÓR ROBÓT
13.7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne" Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
13.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: lokalizacja obiektów w
stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, podłoŜe, na którym posadowione są
poszczególne obiekty, izolacja zewnętrznych ścian obiektów, stan szczelnych przejść
przez ściany, stan połączeń elementów ułoŜenie zbrojenia
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
13.7.3 Odbiór wstępny.
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności:
sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją
Techniczną, normami i przepisami
sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót
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sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji
sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń

13.8 PRZEPISY ZWIĄZANE
13.8.1 Normy
[ l ] BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe.

[2] PN-98/H-74086

Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-68/B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

[4] BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[5] BN-62/638-03

Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.

[6] PN-88/B-06250

Beton zwykły.

[7] PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe.

[8] PN-88/B-32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

[9] PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[10]PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

[11]

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

[12]

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.

[13]

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
Ŝelbetowe. Nazwy i określenia.

[14]

PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska

[15]

BN-85/675 3 -02

Kity budowlane trwale plastyczne, olej owy i poliestyrenowy.

[ 16]

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

[17]

PN-B-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania

[ 18]

PN-74/B-24620

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[ 19]

PN-C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
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[20]

PN-98/B-24622

Roztwór asfaltowy do gruntowania.

[21]

PN-B-02356

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarów elementów budowlanych z betonu

[22]
[23]

PN-B-23010
PN-H-93215

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

13.8.2 Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontaŜowych i rozbiórkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych część
I - Roboty ogólnobudowlane
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