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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ZBIÓR WYMAGAŃ, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA STANDARDU I
JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH, WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY
PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót: Odcinki kanalizacji
sanitarnej umożliwiających włączenie się do sieci kanalizacyjnych w miejscowości
Smolec z dz nr
25/1;274/27;240/9;237/3;237/4;237/5;237/6;237/7;237/9;237/10;237/11, w
miejscowości Bogdaszowice z dz nr 314/1, w miejscowości Sośnica z dz nr 100/2,
w miejscowości Skałka z dz nr 31/8, w miejscowości Samotwór z dz nr 38/1 wraz z
odcinkiem sieci w dz 43, w miejscowości Bogdaszowice z dz nr 204/30; 204/32;
204/34; 204/36; 204/38; 204/40 wraz z odcinkiem sieci w dz 204/47;512 oraz Sieć
wodociągowa w Czerńczycach Czerńczyce dz. nr 144; 179; 180/7; 175/3
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót
instalacyjno-montażowych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych tras uzbrojenia
podziemnego, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
- Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
−
Zamawiającego,
−
sporządzoną przez Wykonawcę.
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- Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
1)Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
2)W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
3)Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
4)W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.
5)Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST.
6)Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji.
7)Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
8)W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4. Informacje o organizacji budowy
9)Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami
aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o
prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych.
10) Jednostką wykonawczą instalacji sanitarnych na prowadzonej budowie jest
kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio
współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem
na budowie.
11) Wykonawca robót ma zapewnić:
−
ogrodzenie placu budowy,
−
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca
magazynowania materiałów,
−
odpowiednie dojazdy na plac budowy,
−
zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i
parametrach,
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn
(sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do wykonawstwa instalacji sanitarnych
powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek,
załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków
transportowych, przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów
oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i
położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość
5

dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych
przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę umowną.
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 ma obowiązek:
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy, oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na:
lokalizację baz, , składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwością powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
12) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia.
13) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
14) Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urządzenia podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska
odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami,
załączonymi do dokumentacji projektowej.
15) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inwestora właścicieli istniejących sieci i urządzeń, oraz władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia robót.
16) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i administratorów tych instalacji, oraz będzie z
nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
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17) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
18) Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
19) Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone w obręb terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe
straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
20) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
21) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
22) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
23) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
Ochrona i utrzymanie robót
24) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
25) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do
momentu odbioru ostatecznego.
26) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
1.5. Katalog określeń podstawowych
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Rejestr obmiarów
Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inwestora.
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Materiały
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodność
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inwestora
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.
Przedmiar robót
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Ciśnienie robocze instalacji, Prob (lub Poper)
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być
przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie próbne, Ppróbne
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej
szczelności.
Średnica nominalna (DN lub Dn)
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy
rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
Nominalna grubość ścianki rury (en)
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą
rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach.
Odbiór techniczny instalacji
Zespół czynności polegających na sprawdzeniu, czy instalacja została wykonana
zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
w celu stwierdzenia jej przydatności do użytkowania.
Próba szczelności instalacji
Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia
wymagania dotyczące jej szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony
czas, w całej instalacji lub jej czci, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego,
wyższego lub równego ciśnieniu roboczemu).
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i ST.
2. WYROBY BUDOWLANE – PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do
zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inwestora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane 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 przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 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
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inwestora.
2.5. Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń wg specyfikacji
szczegółowych
3. SPRZĘT I MASZYNY
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 w zawartym w
projekcie organizacji robót,
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zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach
Inwestora 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 Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robót.
4. ŚRODKI TRANSPORTU
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 projektowej lub w ST i wskazaniach
Inwestora, 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. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Transport materiałów i urządzeń
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i składowanie materiałów (m. in. rur i kształtek) muszą być
przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i zewnętrznych
warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane
żadnym szkodom.
Materiały
mogą
być
przewożone
środkami
transportu
odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do
wykonania robót.
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń do stanowisk
montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego
transportu wewnętrznego z magazynu budowy.
10

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej
długości.
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem
podnośnika widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Opis ogólny
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową i wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej lub w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Opis rozwiązań projektowych instalacji wg szczegółowych specyfikacji
technicznych
5.3. Zasady wykonania robót
Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we
właściwym zakresie wymaga powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być
wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób
umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie
zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
27) część ogólną opisującą:
−
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
−
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
−
bhp,
−
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
−
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót,
−
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
−
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
−
sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;
28) 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 ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku i wyładunku materiałów , konstrukcji itp.,
−
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,
−
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 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 robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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29) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
30) 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 1 i które spełniają
wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt
lub ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
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 bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
−
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
−
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
−
uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
−
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
−
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
−
uwagi i polecenia Inwestora,
−
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
−
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i
−
ostatecznych odbiorów robót,
−
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
−
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,
−
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
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−
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,
−
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
−
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
−
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
−
protokoły przekazania terenu budowy,
−
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
−
protokoły odbioru robót,
−
protokoły z narad i ustaleń,
−
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inwestora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjętymi zasadami w
tym np.:
−
długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi
−
do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na
gwint i łączników
−
długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej
średnicy.
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:
−
[m]
montaż instalacji rurowych na podstawie pomiaru i Dokumentacji
Technicznej
−
[szt] montaż, armatury odcinającej, próby, na podstawie pomiaru po
montażu i Dokumentacji Technicznej
−
[m2] roboty antykorozyjne - na podstawie pomiaru po montażu i
Dokumentacji Technicznej
−
[złącze]
spawanie
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inwestora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 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.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń zawartych w umowie lub w projekcie, lub odpowiednich
SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
−
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
−
odbiorowi częściowemu,
−
odbiorowi ostatecznemu,
−
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. 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 ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych
sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone,
zgodnie z treścią właściwych uzgodnień.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy
i
jednoczesnym
powiadomieniem
Inwestora.
Odbiór
będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową lub
ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.1.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
−
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
−
ustalenia technologiczne,
−
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
−
protokóły prób szczelności i badań odbiorczych zgodne z projektem lub ST,
−
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z projektem lub ST,
−
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu,
−
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. SPOSÓB
ROZLICZEŃ
TOWARZYSZĄCYCH

ROBÓT

TYMCZASOWYCH

I

PRAC

9.1. Ustalenia ogólne
Prace wykonawcze instalacji sanitarnych objęte niniejszą ogólną specyfikacją
techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w
zależności od zakresu wykonywanych prac.
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami
zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE
−
Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z
2003r. z późn. zm.), i aktami wykonawczymi do tych ustaw,
−
Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,
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−
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401),
−
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
108, poz. 953),
−
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

11. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
BUDOWLANYCH SIECI WODOCIĄGOWEJ

I

ODBIORU

ROBÓT

11.1. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem robót jest budowa sieci wodociągowych w Czerńczycach
11.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące
Do robót towarzyszących inwestycji należy:
- wytyczenie trasy sieci oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- urządzenie placu budowy.
11.3. Trasowanie sieci
Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z projektem. Należy
zachować minimalne odległości do osi rurociągu
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11.4. Roboty ziemne
Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie branżowej ustanowionej przez Instytut
Kształtowania Środowiska BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze"- obowiązującej od
0l .07.1984 r. w
powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczące wymagań w zakresie :
- wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków
BHP,
- wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy,
- wykopów otwartych nie obudowanych o ścianach nachylonych,
- zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
- minimalnej szerokości wykopów,
- materiału podłoża naturalnego i jego zabezpieczenia,
- wykonania drenażu poziomego i pionowego,
- stosowania ścianek szczelnych,
- zasypania przewodu.
Głębokość ułożenia przewodu zależy od warunków klimatycznych, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej i przepływu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyżej
zwierciadła wody gruntowej minimalne zagłębienie przewodu licząc od jego spodu
do powierzchni terenu po zasypce powinno odpowiadać głębokości przemarzania
gruntu wg PN-81/B-03020 powiększonej o 0,4 m. Głębokość tę można zmniejszyć
max. 0,20 m w następujących przypadkach:
- przewód wodociągowy stale będzie się znajdować poniżej poziomu wody
gruntowej,
- przy zapewnieniu stałego przepływu wody w sieci,
- przy zapewnieniu środków wykluczających możliwość zamarzania armatury.
Minimalna szerokość wykopu dla rur PE 0 l 10 min winna wynosić 0,80 m . Zasyp
przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej o wysokości 20 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociągu należy przeprowadzić etapami :
- wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków połączeń rur,
- po próbie szerokości rurociągu wykonanie warstwy na połączeniach,
- zasyp do powierzchni terenu.
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek sypki
drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni.
Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu
koparki. Wykopy przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach
zabezpieczonych ażurowo i jako szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne
wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, budynków, drzew i innego
uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem
ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem rocznym o głębokości powyżej 1,0m
zabezpieczyć przez odeskowanie. Odeskowanie wykonać zgodnie z norma BN –
83/8836-02. Zasypka rurociągu do wysokości 20cm nad wierzch rury- ręczna
gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez
korzeni i kamieni. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu
lekkiego sprzętu mechanicznego. W przypadku pojawienia się w wykopach wody,
szczególnie podczas prac w czasie deszczu przewiduje się wypompowanie wody
przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.
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11.5. Montaż przewodów wodociągowych.
Sposób montażu i układanie przewodów z rur PE z uwagi na właściwości fizyko chemiczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montażu rur tradycyjnych jak
żeliwo,
stal czy nawet PVC.
W zakresie średnic , odnośnie formy dostawy , występują dwa rodzaje rur:
- w kręgach o średnicach od 20 - 75 mm
- w odcinkach prostych 6 - 12 m if> 90 - 225 mm
W technologii łączenia rurociągów z PE występują przede wszystkim złącza
zgrzewane ( czołowo lub elektrooporowo ) tworząc połączenia monolityczne
tworzywa łączonych elementów .
Przewody z rur PE mogą być montowane nad wykopem na powierzchni terenu z
późniejszym ułożeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z
PE ze względu na rodzaj tworzywa mogą być układane w temperaturze od – 20 do
50° C.
Jednak z uwagi na proces łączenia- zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaż
rurociągów jak i jego układa na dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich
temperaturach zewnętrznych. Włączenie budowanego odcinka przewodu do istn.
przewodu wodociągowego powinno się odbywać w temp. powietrza zbliżonej do
temp. wody tzn. 5 - 15 °C . Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi
projektowanego przewodu z zachowaniem spadków.
Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego
podłoża. Przy gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto piaszczystych , średnio zwartych i luźnych nie zawierających kamieni, przewody z
PE mogą być układane bezpośrednio na gruncie rodzimym.
W gruntach skalistych , zbitych iłach należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu
piaszczystego o grubości 15-20 cm z jednoczesnym jego zagęszczeniem.
Przewody wodociągowe należy ułożyć na głębokości średniej 1,5 m ppt zgodnie z
obowiązującymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-06050 i opracowanymi
profilami podłużnymi załączonymi w części graficznej.
11.6. Kontrola, badania i odbiór robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót, jakości robót i
zastosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania
materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z
wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Badania, pomiary,
próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm i w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest
prowadzić dokumentacje budowy i udostępniać ją do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów.
Kontrole, odbiór robót należy wykonywać w oparciu o:
- PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne.
Wymagania i badania.
- PN – B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych.
- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociągowych z PCV i PE
wydana przez producenta rur np. Wavin, Metalplast – Buk.
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN – 64/B – 10115.
Zamontowane odcinki sieci należy zasypać warstwą piasku gr. 20 cm z wyjątkiem
węzłów połączeniowych i uzbrojeń na sieci. Przygotowany odcinek rurociągu
poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Wynik próby jest pozytywny, jeśli w ciągu 30
min. nie będzie spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu i nie
wystąpią przecieki na połączeniach rur i armatury.
11.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Inwestycja rozliczana będzie kwota zawarta w umowie wynikająca z przetargu na
wykonanie sieci z przyłączami. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót
dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z
inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe
powinny być dokonane i udokumentowane w książką obmiarów przez kierownika
robót.
11.8. Odbiór robót budowlanych.
W przewidzianej inwestycji występować będą następujące rodzaje odbiorów:
11.9. Odbiory robót ulęgające zakryciu lub zanikające.
Każdy odcinek sieci, przyłącze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem
inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór ten powinien być potwierdzony
protokołem.
11.10. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Na odbiór wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć następującą dokumentacje:
- protokóły odbiorców częściowych,
- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów,
- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,
- dziennik budowy z wpisami końcowymi,
- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociągu,
- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem,
sztuka budowlana i przepisami Prawa budowlanego,
- oświadczenie właścicieli działek że teren został przywrócony do stanu
pierwotnego i że nie wnoszą żadnych uwag co do wykonanych robót.
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12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH SIECI KANALIZACYJNEJ I ODCINKÓW UMOŻLIWIAJACYCH
WŁĄCZENIE SIĘ DO SIECI
12.1. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i odcinków
umożliwiajacych włączenie się do sieci
12.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z wykonaniem sieci o odcinków kanalizacji sanitarnej
W zakres robót wchodzi:
- wykonanie wykopów
- ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej PVC na odpowiednio przygotowanym
podłożu
- wykonanie studni kanalizacyjnych
- przeprowadzenie prób szczelności
- zasypanie wykopów
- wykonanie odcinków do studzienek

12.3.

Szczegółowe zasady wykonywania robót

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we
właściwym zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a
także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane. Omawiane instalacje powinny być wykonane, przy wzięciu pod uwagę
przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie
prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i
założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisów techniczno budowlanych dotyczących warunków technicznych
użytkowania obiektów budowlanych.
12.4. Prowadzenie przewodów kanalizacyjnych
Przewody przyłączy i sieci powinny by układane w ziemi zgodnie z projektem po
wytyczeniu przez uprawnionego geodetę.
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12.5. Wykopy
Wymagania
- Wykop otwarty należy wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-Bl0736., ·
Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN -B-I0736 powinna być
zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,
- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. ·
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów w gruntach spoistych o
głębokości - 2 m; w pozostałych gruntach 1 m pod warunkiem gdy: nie występują
wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o
szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu
ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna by zastosowana odpowiednia
obudowa. ·
To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajduj się
fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. ·
Wydobywany grunt powinien by składowany po jednej stronie wykopu lub być
wywieziony na odkład. ·
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiada wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Grunt ten może by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić
przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy
przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-I0736. ·
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna
wykopu nie powinien by naruszony. W dnie wykopu powinny by wykonane
zagłębienia pod kielichy. ·
Podczas montażu przewodu wykop powinien by odwodniony. ·
Podłoże naturalne lub wzmocnione powinno by zgodne z dokumentacją projektową.
Szerokość obsypki powinna by równa szerokości wykopu. Minimalna grubość
obsypki powinna wynosi 30 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego gruntu
oraz dokładne zagęszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem
stabilności przewodu i nawierzchni. ·
W zależności od rodzaju gruntu powinny by stosowane następujące rodzaje
przygotowania podłoża:
- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i
ukształtowanym dnie wykopu,
- z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i. 15 cm w
gruncie skalistym i twardym. ·
W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach
niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno by wymienione na
podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, wir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z
belkami poprzecznymi. ·
Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-I0736. ·
Oś przewodu w wykopie powinna by wytyczona i oznakowana.
12.6.

Przewody kanalizacyjne

• Rury, kształtki, uszczelki studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i
studzienek kanalizacyjnych powinny by sprawdzone przed montażem, czy
spełniają wymagania
projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.
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Materiały powinny by składowane
zgodnie z zaleceniami producentów, w
miejscach zapewniających im czystość.
• Rury kielichowe powinny by układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek
przepływu ścieków.
• Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych
przewodów.

12.7.

Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Kontrola wykonania przyłączy sieci zewnętrznych polega na sprawdzeniu zgodności
budowy z projektem. Należy sprawdzić:
wytyczenie osi przewodu,
szerokość wykopu,
rzędne posadowienia,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
odległość od budowli sąsiadującej,
zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
rodzaj podłoża,
rodzaj rur i kształtek,
składowanie rur i kształtek,
ułożenie przewodu,
zagęszczenie obsypki przewodu,
studzienki kanalizacyjne
oś przewodu, powinna by zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w
dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spełnieniu wymaga rozporządzenia [22].
Głębokość wykopu powinna być zgodna z rzędnymi określonymi w projekcie. Dno
wykopu powinno by wyrównane do wymaganego spadku i dowiązane do reperów
podanych przez geodetę.
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Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych.
Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien by wykonany zgodnie z
dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpiecza
odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki
wykopu.
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno
być wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.
Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna.
Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające,
przygotowane do montażu powinny by oznakowane zgodnie z wymaganiami
przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, powinny by
zabezpieczone i składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z
tworzyw sztucznych powinny by zabezpieczone przed działaniem promieni
słonecznych.
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód
powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na
podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien by
ułożony zgodnie z dokumentacją.
Obsypka przewodu powinna by przeprowadzona szczególnie starannie,
zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymaga ustalonych w
dokumentacji.
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z 4.2.5
Wysokość obsypki, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być
mniejsza niż 30 cm. Zagęszczanie obsypki powinno w zasadzie odbywa się ręcznie.
Zagęszczenie zasypki przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony
stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.
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13. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH ZASILENIA PRZYDOMOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
13.1. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych zasileniem pompowni w energię elektryczną
Zasilanie winno być wykonane poprzez wykonanie zewnętrznych instalacji
elektrycznych wraz z wbudowanym urządzeniem pomiarowymi w szafce
sterowniczej do rozliczeń pomiędzy kontrahentami.
13.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji zasilania pompowni mają na celu
wyznaczenie tras linii kablowej. Wytyczenie trasy linii kablowej dokona uprawniony
geodeta.
13.3. Wykopy pod kable
Pod kable zaleca się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/883602.
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zaleŜności od głębokości
wykopu, ukształtowania terenu i rodzaju gruntu.
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. Głębokość
rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy
podsypki piaskowej oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla nn od
powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m.
13.4. Układanie i montaż kabla
Układanie kabla powinno być wykonane w sposób wykluczający uszkodzenie przez
zginanie, skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie
powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy kabla. Kabli o izolacji
i powłoce z tworzyw sztucznych nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest niższa niż +5oC
Kabel należy układać ręcznie.
Kable należy układać na warstwie piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm i
zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm. Pozostałą część wykopu należy wypełnić
gruntem rodzimym, zagęszczonym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu
terenu istniejącego.
Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 3 %
długości wykopu.
Linię kablową należy oznakować za pomocą folii z tworzywa sztucznego ułożonej
ok. 0,25 m. nad kablami.
13.5. Wyposażenie szafy zasilająco-sterującej
- Obudowa z tworzywa, IP66, możliwością zamknięcia drzwi zewnętrznych na
zamek, zabudowane na cokole,
- Wyłącznik zasilania 3x400 V,
- Rozruch bezpośredni pompy ,
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pompy,
- Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pompy,
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe dla szaf z rozruchem bezpośrednim,
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Kontrola symetrii zasilania,
Samoczynne sterowanie pracą pompy z wykorzystaniem dzwonowych układów
pomiarowych,
Awaryjny (zdublowany) układ sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,
Kontrola 4 poziomów – suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,
Przełącznik rodzaju sterowania R – O - A,
Ręczne sterowanie miejscowe,
Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na synoptyce wewnątrz
szafki: poprawność zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt,
awaria pompy – zawilgocenie, poziom minimalny – suchobieg, poziom alarm
maksymalny,
Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,
Czujniki hydrostatyczne

13.6. Zasady szczegółowe dla zasilania pompowni
W czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu należy:
•sprawdzić jakość zastosowanych materiałów,
•sprawdzić głębokość ułożenia kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli,
•sprawdzić jakość, kompletność, stan i prawidłowość połączeń zamocowanych kabli i
osprzętu,
•sprawdzić dokładność wykonanych elementów,
•sprawdzić ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodność faz,
•sprawdzić stan przewodów i osprzętu,
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