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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
z późniejszymi zmianami z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
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ST 0 0 . 0 0 WYMAGANIA OGÓLNE
WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych
dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Zakrzewie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę sporządzania kosztorysu
inwestorskiego.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z specyfikacjami
szczegółowymi.
1.4. Określenia podstawowe.
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953).
Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, który
wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie
realizowany.
Przedmiar robót - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilości.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w
przypadku wystąpienia tych zagrożeń.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(ST).
1.5. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Dokumentację Projektową oraz Specyfikację Techniczną. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na własny koszt.
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1.6. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z Inspektorem.
1.7. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji
Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z
Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych
przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót w sposób uzgodniony z Inspektorem.

6

Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Radosna w Zakrzewie

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
włączony jest w ceną kontraktową.
1.9. 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 podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
1.10. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych 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 pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył
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materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie
prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca.
1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do
wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez
nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.
1.15. Ochrona robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może
wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą
9

Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Radosna w Zakrzewie

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
1.18. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i
postępować z zgodnie z jego poleceniami.
1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi.
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów
wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do
przywrócenia go do stanu pierwotnego
2. MATERIAŁY
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo
aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany
wymagań podstawowych.
2.1. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
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zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
(skorygowany) przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego
składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub
wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeśli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi
publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja
Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi na piśmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważną decyzje.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisową
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- sposób zapewnienia bhp,
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego
lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi świadectwa, potwierdzające że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
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wymaganiom norm określającym procedury badań. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. 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
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
- lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a" i które spełniają wymogi
Specyfikacji.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia
budowy.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2. zalicza się następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
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c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później
niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru.
Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który
może być wcześniej oddany do eksploatacji.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiór końcowy robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy.
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Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w
dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru końcowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację powykonawczą,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające
lub zamienne),
c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
g) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
h) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W

przypadku,

gdy

roboty

pod

względem

wyżej

wymienionego

przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Odbiór pogwarancyjny.
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad zapisanych w części dotyczącej: Odbioru końcowego robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Przekazany przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy do przygotowania oferty.
Wiążąca jest dokumentacja projektowa i zakres z niej wynikający.
Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa, która musi obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
- ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez
względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach
niniejszej Umowy. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz
różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji
całości robót objętych Umową.
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku należy podać osobno.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...)( Dz. U. nr 130; poz.1389),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. ( Dz. U. nr 202; poz. 2072),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr 47: poz. 401),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002
r.) z późniejszymi zmianami.
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Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz. 177) z
późniejszymi zmianami,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano -montażowych w
okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I,
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SST 01. 00

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem

niniejszej

są

dotyczące

wymagania

szczegółowej
wykonania

i

specyfikacji
odbioru

robót

technicznej
rozbiórkowych

podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Zakrzewie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie rozbiórek.
W zakres tych robót wchodzą:
- cięcie piłą nawierzchni,
- rozebranie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie nawierzchni z betonu,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz kamiennej,
- rozebranie podbudowy betonowej,
- wywiezienie gruzu,
- utylizacja gruzu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,
ich zgodność SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
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Istniejącą nawierzchnię z kostki brukowej należy rozebrać na szerokości pasa roboczego (ok.
l,5 m) - kostka brukowa przewidziana do odzysku.
3. SPRZĘT
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny typ sprzętu.

4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki należy tak przeprowadzić aby zabezpieczyć ładunek
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych – zgodnie ze Specyfikacjami Ogólnymi.

7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z umową formą wynagrodzenia jest ryczałt. Wynagrodzenie dotyczyć będzie
całkowitego zakresu prac wykonanych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową formą wynagrodzenia jest ryczałt. Wynagrodzenie dotyczyć będzie
całkowitego zakresu prac wykonanych. Cena ryczałtowa musi obejmować:
- cięcie piłą nawierzchni,
- rozebranie nawierzchni bitumicznej,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych,
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- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz kamiennej,
- rozebranie podbudowy betonowej,
- wywiezienie gruzu,
- utylizację gruzu.

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
10.1. Materiały uzyskane

z

rozbiórek

do

ewentualnego

ponownego

wbudowania

zakwalifikuje Inspektor.
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ST 02.00 KANALIZACJA SANITARNA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Radosnej w Zakrzewie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje
budowę:
- kanału grawitacyjnego (metodą wykopową) fi 200 mm z rur PVC
- kanału grawitacyjnego od S3 do S3a, wykonanego metodą przecisku
- odgałęzień sanitarnych fi 160 mm z rur PVC
- studzienek połączeniowych z kręgów betonowych fi 1,00 m
- studzienek systemowych na odgałęzieniach sanitarnych fi 425 mm tworzywowych
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- wykonanie przecisku,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
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- odtworzenie nawierzchni: asfaltowej, z kostki betonowej, granitowej oraz z betonu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.
1.4.2. Przewody rurowe
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych.
1.4.2.3. Odgałęzienie - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia z kanałem sanitarnym
1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka na odgałęzieniu - studzienka kanalizacyjna o średnicy 425 mm z PVC lub
PP, będąca granicą sieci kanalizacyjnej i instalacji, spełniająca funkcje studzienki
połączeniowej.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a
ścianą komory roboczej.
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
1.4.5.1. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku
studzienki zbiorczej.
1.4.6. Przewiert
Rura osłonowa
Rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest rura przewodowa, a jedynie ochrona dla
niej.
Rura osłonowa/ochronna
Rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej
Rura przewodowa
Rurociąg przewidziany do eksploatacji
Wymagane jest wykonanie komory startowej oraz końcowej.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym, zastąpionym jeśli to możliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Oferowane materiały i budulce przez Wykonawców muszą odpowiadać postanowieniom i
dyrektywom projektu, wymogom Użytkownika oraz posiadać stosowne atesty i dopuszczenia
na rynek polski. W razie konieczności Wykonawca na materiały i budulce nowe, zamienne
powinien uzyskać zezwolenie Inwestora.
Wszystkie przewody rozdzielcze i armatura muszą być oznakowane tabliczkami
informacyjnymi.
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2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o średnicy 160 oraz 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 są stosowane
do budowy kolektorów i odgałęzień kanalizacji sanitarnej.
2.2.2. Rury kanalizacyjne dla wykonania przecisku:
- przecisk: z rur o średnicy wewnętrznej 300 mm z rurą osłonową stalową.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy
1,0 m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego.
2.3.3. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
Włazy żeliwne mają być wykonane jako żeliwne z wypełnieniem betonowym bez otworów
wentylacyjnych, dwu- lub cztero-otworowe - odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02
2.3.4. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
2.3.5. Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu, wg KB 1-38.4.3.3.
Średnica płyty powinna być większa od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z
dokumentacją projektową.
2.4. Podkład pod studnie
Wykonany z betonu C12/15 grubości 15 cm
2.5. Beton
Studnie betonowe wykonać z betonu wodoszczelnego (W10), mało nasiąkliwego (poniżej
4%), i mrozoodpornego (F-150) betonu, klasa nie mniejsza niż C40/50, powinien odpowiadać
wymaganiom BN-62/6738-03.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.7.Składowanie materiałów
2.7.1. Rury
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Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji
stojącej oraz jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.
2.7.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 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 umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.7.3. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.
2.7.4. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
2.7.5. Rury przewiertowe - przewodowe
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
Rury należy układać w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych
średnicach i grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest zobowiązany
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych.
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Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie
może powodować nacisku powodując ich deformacje.
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków
ostrożności. Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne
oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem.
Należy chronić rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień i przed
obciążeniami punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez opakowania
fabrycznego należy każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych,
miejscowych warunków przeładunku bezpieczeństwa.
Pod pierwsza warstwa rur powinny być ułożone drewniane kantówki, aby zapobiec
nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien korzystać z
następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- wciągarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów,
- wiertnic.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem
rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2
m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych
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 należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć
taśmą stalową.
4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na
szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu przyjęto na 1,5 m. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego
głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład
lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom I rozdz. IV -1989 r.
- Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz
bezpieczeństwo

konstrukcji.

Szalowanie

powinno

być

skonstruowane

w

sposób

umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej
warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczać go przed
zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 15 cm, zgodnie z dokumentacją
projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 15
cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.
5.5. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu zgodna z dokumentacją projektową.
Głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
5.5.1. Kanały
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z:
- rur PVC – U 160 kl. S oraz PVC – U 200 kl. S kielichowych o ściankach jednolitych,
- od S3 do S3a, wykonanego metodą przewiertu z rur o średnicy wew. 300 mm
Poszczególne ułożone rury metodą wykopu otwartego powinny być unieruchomione przez
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia
do czasu wykonania prób szczelności.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8° C.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć
końce ułożonego kanału przed zamuleniem.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od
45 do 90°. Uszczelnienia złączy przewodów rurowych można wykonać:
- specjalnymi fabrycznymi uszczelkami,
Rury kanałowe należy układać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.
5.5.2. Odgałęzienia
Przyłącza należy włączyć zarówno do projektowanych studni połączeniowych na sieci oraz
bezpośrednio do rurociągu przy użyciu trójników PVC 200/160 45° ustawionych pod kątem
45° - 65° w stosunku do osi sieci.

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad:
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- trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków
dla podłączenia z kanałem na trójnik),
- minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 160 mm,
- włączenie odgałęzienia do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej, lub włączenia bocznego na trójnik,
- spadki odgałęzień powinny wynosić min. 15 %o
- włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać
licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza
ścianką studzienki,
- włączenia odgałęzień z dwóch stron do kanału zbiorczego na trójnik powinny być
usytuowane w odległości min. 2,0 m od siebie.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
W przypadku, gdy działka jest zabudowana przykanalik należy zakończyć studzienką
przelotową PVC fi 425 mm. Studnie te należy zamontować na następujących działkach: 214/31; 214/29; 214/30; 214/48; 214/47; 214/44; 214/28; 214/26; 214/25; 214/22; 214/21;
214/20; 214/19; 214/18; 214/17; 214/16; 214/15; 214/14; 214/13; 214/12; 214/10; 214/6;
214/41; 214/40.; 214/39; 214/38; 214/37; 214/36
W pozostałych przypadkach przykanalik należy zakończyć rurą PVC 160 mm na granicy
działki i zakorkować.
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów o średnicy 200 mm należy wykonać o średnicy 1,00 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową,
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych,
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,
- w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy
stosować studzienki spadowe-kaskadowe,
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Sposób

wykonania

studzienek

(przelotowych,

połączeniowych

i

kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez
„Transprojekt" Warszawa. Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
- komory roboczej,
- komina włazowego,
- dna studzienki,
- włazu kanałowego,
- stopni złazowych.
5.5.4. Studzienki na odgałęzieniach
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrób o
konstrukcji teleskopowej, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mm. Odgałęzienia w tych studzienkach
należy łączyć kielichami z uszczelkami.
Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 15 cm, po ułożeniu kanału. Grunt
zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami. Montażu studzienek
należy dokonać zgodnie z instrukcją montażową producenta
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i
ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem.
5.6. Przecisk
Przecisk - zabudowa rury stalowej w podłożu gruntowym przeszkody poprzez wcisk za
pomocą maszyny do wierceń poziomych
Rura ochronna - rura o średnicy większej od kanału, służąca do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych.
Rura przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejścia.
Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla ustawienia
maszyny przewiertowej,
Komora kontrolna -wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla kontroli parametrów
końcowych przecisku.
Należy wykonać wykopy po obu stronach przeszkody pod komory przeciskową oraz
odbiorową. Roboty ziemne pod komory należy wykonać mechanicznie jako umocnione.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do
betonu i zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Zamawiającemu
należy przedstawić stosowny protokół z zagęszczenia gruntu przed przystąpieniem do
odtworzenia drogi.
Próba szczelności winna odpowiadać wymogom stosownych norm i przepisów branżowych.
Datę i czas trwania próby ciśnieniowej oraz przebieg ciśnienia należy przeprowadzać zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - wydawnictwo
COBRI Instal 2003 r. i udokumentować protokołem.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora
Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanałów,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanałów,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z umową formą wynagrodzenia jest ryczałt. Wynagrodzenie dotyczyć będzie
całkowitego zakresu prac wykonanych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i
ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych i odgałęzień,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Zgodnie z umową formą wynagrodzenia jest ryczałt. Wynagrodzenie dotyczyć będzie
całkowitego zakresu prac wykonanych.. Cena ryczałtowa musi obejmować:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1610

Budowa i badania przewodów
kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie
bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

4. PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

6. PN-EN-295

Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia
w sieci drenażowej i kanalizacyjnej

7. PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe

8. PN-H-74051-00

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i
badania

9. PN-EN 124

Zwieńczenia wpustów i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością
10. PN-H-74051-02

Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu
ciężkiego)

11. PN-H-74086

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-62/6738-03,04,07

Beton hydrotechniczny

14. PN-B-10729

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

15. PN-EN 1917

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem
stalowym i żelbetowe

16. PN-B-24620

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane
na zimno

17. PN-85/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

18. PN-C-89221

Rury drenarskie karbowane z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu

19. BN-84/6366-10

Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu
wysokociśnieniowego.

20. PN-84/B-10735

Kanalizacja.

Przewody

kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI IN STAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych - 2003 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne.
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ST 03.00

1.

WSTĘP

1.1

Przedmiot ST

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru dróg i placów wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach zadania budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radosnej w Zakrzewie.
1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
Zakres robót objętych ST

1.3

Specyfikacja obejmuje wykonanie odtworzenie nawierzchni jezdni:
-

koryprofilowanie pod warstwy konstrukcyjne

-

wykonanie warstwy podbudowy

-

wykonanie nawierzchni asfaltowej betonowej z kostki betonowej i
granitowej.

Określenia podstawowe

1.4

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania
ogólne.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.
2.

MATERIAŁY
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Do wykonania zakresu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować
następujące materiały godne z Projektem Budowlanym:


Piaski do nawierzchni drogowych łamane



Tłucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm



Klince do nawierzchni drogowych ,sortowany 4,0-31,5mm



Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych



Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15



Kostki brukowe betonowe gr.8 cm (z rozbiórki)



Kostka granitowa (z rozbiórki)



Cement

SPRZĘT

3.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.
W ramach uzgadniania projektu organizacji robót, akceptacji Inspektora podlegać będzie
następujący sprzęt:

4.



wibrator powierzchniowy



ubijak spalinowy 200 kg



równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)



Walec wibracyjny samojezdny 13,0 t (1)



walec statyczny samojezdny 15 t



walec statyczny samojezdny 10 t



samochód dostawczy



spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)



koparka gąsienicowa 0.60 m3



samochód samowyładowczy 5-10 t

TRANSPORT
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Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00. Zgodnie z technologią założoną w
Analogicznie jak w p3 w ramach uzgadniania projektu organizacji robót, akceptacji
Inspektora podlegać będą następujące środki transportu:


samochód dostawczy



samochód samowyładowczy 5-10 t

5.

WYKONYWANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne warunki wykonywania robót drogowych. Technologia wykonywania
robót

Ogólne

wymagania

dotyczące

robót

podano

w

ST-00.

5.1.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Materiałem do wykonywania podbudowy będzie tłuczeń 25-40, stabilizowany klińcem na
podbudowie z pospółki stabilizowanej mechanicznie. Kruszywo powinno być jednorodne bez
zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.
Wszystkie minerały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych
przez Inspektora. Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczyć do
akceptacji wyniki badań laboratoryjnych, łącznie z proponowaną krzywą uziarnienia.
Warstwa podbudowy winna być rozłożona w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu podbudowy należy
przystąpić do zagęszczania.
Zagęszczanie należy prowadzić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0
według normalnej próby Proktora, zgodnie z PN-88/04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa
podczas zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej w przedziale od 1%
powyżej do 2% poniżej tej wilgotności.
Zagęszczanie wykonać zagęszczarką płytową oraz, w miejscach niedostępnych dla płyty
stopą.
Dopuszczalne odchyłki od grubości płytowej 10%.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać normie PN-S-06102:1997.
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5.2. Istniejącą nawierzchnię asfaltową ( całkowita długości ok 600 mb) po śladzie wykopu
(ok. l,5m szerokości) należy następująco odtworzyć:
- podbudowa - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 25 cm
- masa asfaltowa - ułożenie nowej warstwy bitumicznej z AC 16S o (grubości 6 cm)
5.3. Istniejącą nawierzchnię z kostki brukowej ( całkowita długość ok 90 mb) po śladzie
wykopu (ok. l,5m szerokości należy następująco odtworzyć:
- podłoże - wyprofilować i dogęścić do IS = 1,00
- podbudowa - chudy beton C4/6 o grubości 20 cm
- kostka brukowa (materiał z odzysku) - ułożyć na podsypce piaskowo-cementowej o
grubości 5 cm
5.4 Istniejącą nawierzchnię z betonu (całkowita długość ok. 60mb) po śladzie wykopu (ok.
l,5m szerokości) należy następująco odtworzyć:
- podbudowa - warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 25 cm
- masa asfaltowa - ułożenie nowej warstwy bitumicznej z AC 11S to grubości 6 cm
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Zasadnicze badania kontrolne opisano
w poszczególnych rozdziałach niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości materiałów

6.1.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Inspektora.
Kontrola jakości robót

6.2.

Kontrola jakości wykonania robót podlega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli jakości podlega
wykonanie:


koryta drogowego



podbudowy
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nawierzchni dróg i chodników



liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, znaków drogowych



profili podłużnych i poprzecznych dróg i chodników

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora
wykonania warstwy poprzedniej.
Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów
dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot.
zagęszczenia gruntu, właściwości betonów.
7.

OBMIAR ROBÓT

Zgodnie z umową formą wynagrodzenia jest ryczałt. Wynagrodzenie dotyczyć będzie
całkowitego zakresu prac wykonanych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, podbudowy, nawierzchni ulic.
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodować przestoju w realizacji robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano Montażowych.

9.

PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową formą wynagrodzenia jest ryczałt. Wynagrodzenie dotyczyć będzie
całkowitego zakresu prac wykonanych.. Cena ryczałtowa musi obejmować:
-

prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary powykonawcze
geodezyjne ze sporządzeniem powykonawczej mapy podstawowej, pomiary zagęszczeń,
ugięć itp.

-

korytowanie pod drogi

-

wbudowanie materiałów drogowych z zagęszczeniem i ubiciem

-

transport wewnętrzny w obrębie budowy

-

utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych do posesji w okresie ich eksploatacji w
okresie trwania budowy

-

pielęgnacja wykonanej powierzchni

-

zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów,
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-

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

Normy:

Numer

normy

odpowiadającej

polskiej
jej

i
Tytuł normy

normy

europejskiej i międzynarodowej
PN-87/S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział,
nazwy, określenia.

PN-S/02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-S-06102:1997

Drogi

samochodowe.

Podbudowy

z

kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96012:1997

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z
gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

PN-S-96025:2000

Drogi

samochodowe

i

lotniskowe.

Nawierzchnie

asfaltowe. Wymagania
PN-74/C-96173

Przetwory naftowe.

Asfalty upłynnione

AUN

do

nawierzchni drogowych
PN-77/C-97031

Produkty węglopochodne. Smoła drogowa.

PN-67/S-04001

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralnobitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

PN-57/S-06100

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

Zmiany BI 2/72 poz.14.
PN-EN 1436:2000

Minerały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania
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IDT EN 1423:1997

dotyczące poziomych oznakowań dróg.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

PN-63/B-06251

Beton zwykły.

Zmiany BI 9/89 poz.78
BI 12/90 poz.95, BI 10/91 poz.67.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany BI 9/89 poz.87
PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

Poprawki BI 6/87 poz.52
Zmiany PN-B-06712/A1:1997
PN-88/B-32250

Minerały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-19701:1997

Cement.

Cementy

powszechnego

użytku.

Skład,

wymagania i ocena zgodności.
PN-B-11111:1996
Poprawki N 11/97
PN-B-11112:1996
Errata KNN 11/96 lp.3
PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-11205:1996

Elementy kamienne – stopnie monolityczne i okładzina
stopni.

10.2.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych
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