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1.WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej(ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót dotyczących budowy drenażu opaskowego i izolacji ścian
fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 41 przy ul. Gierałtowskiego 15
w Rudzie Śląskiej
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu:
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń magazynujących wody opadowe - - hydroizolację ścian fundamentowych budynku
- drenaż opaskowy dla budynku szkoły
1.4.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.00
"Wymagania ogólne" pkt 1.4.
Pojęcia ogólne
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona
do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.
Kanały
Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzenia
wód opadowych i roztopowych.
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków opadowych z co
najmniej dwóch kanałów bocznych.
Kanał boczny • kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału zbiorczego.
Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią
kanalizacji deszczowej.
Urządzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona dokontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
załamaniach osi kanału na planie, na załamaniach spadku kanału
oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące
na różnej wysokości, w której ścieki opadowe spadają bezpośrednio na dno
studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód
pionowy.
Wylot kanału - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do
odbiornika.
Separator - urządzenie przeznaczone do zredukowania związków
ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych.
Studzienka ściekowa • urządzenie do odbioru ścieków opadowych
spływających do kanałuz utwardzonych powierzchni terenu.
Osadnik wód opadowych - obiekt, w którym następuje częściowe osadzenie
zawiesin znajdujących się w ściekach opadowych.
Korytka odpływowe do liniowego odwodnienia - ścieki rynnowe zamknięte
rusztem, ukształtowane ze spadkiem podłużnym umożliwiającym odpływ wód
opadowych.
Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydrożnego przed wlotem do kanalizacji doprowadzającej ścieki do urządzeń
oczyszczających.
Osadnik studzienki wlotowej - element betonowy usytuowany w dnie rowu
przydrożnego przedstudzienką wlotową, przeznaczony do wstępnego
podczyszczenia ścieków spływających rowami z jezdni.
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy
przejściu pod przeszkodą terenową.
Elementy studzienek
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych.
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej
powierzchni płyty lub innegoelementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika
lub dna studzienki.
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umożliwiający

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną
przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne
z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo
pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera/Kierownika projektu. 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.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
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, wygody
społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem
projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera/Kierownika projektu. 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.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 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 materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących 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
Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik
projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu.
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków
zostały usunięte z terenu budowy.
Pojazdy 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 Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do
daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w

jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inżyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. 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 Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami.
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w
robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy
zwiększyć cenę kontraktową.

1.2.

Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych
w p.1.1., mających na celu wykonanie robót związanych z budową sieci kanalizacji
deszczowej mają zastosowanie przy wykonaniu:
1. Harmonogramu robót na wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej
2. Zakupieniu i dostarczeniu materiałów i urządzeń na plac budowy oraz ich
składowanie z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy).
3. Wytyczenia tras kanalizacji deszczowej oraz obsługi geodezyjnej inwestycji.
4. Przekopów kontrolnych.
5. Wykopu wąsko przestrzennego umocnionego.
6a. Budowy kanalizacji deszczowej obejmującej:
a) Wykonanie ciągów kanalizacyjnych deszczowych odwadniających CPJ przed
budynkiem szkolnym wraz z przykanalikami, odwodnieniami liniowymi
i wpustami ulicznymi i podłączeniem ich do kolektora
7. Podsypki piaskowej
8. Posadowienia studni kanalizacyjnych i studzienek ściekowych w gotowym
wykopie.
9. Ułożeniu rur PVC- U litych w gotowym wykopie.
10. Obsypki piaskowej.
11. Zagęszczeniu zasypki i zasypaniu wykopów piaskiem.

OGÓŁEM PRZEWIDZIANO DO WYKONANIA

A - Odwodnienie CPJ-tu
a) rury PVC o średnicy D 200
b) rury PVC o średnicy D 250
c) rury PVC o średnicy D 315
d) rury PVC o średnicy D 160
e) Studnie rewizyjne kaskadowe o średnicy 1200
f) Studnie rewizyjne typowe o średnicy 1200
g) Zabudowa zbiornika retencyjnego o pojemności 10,0 m3
średnicy 2000 i długości 4200 mm
h) zabudowa regulatora wypływu
i) Studnie inspekcyjne o średnicy 600
j) Wpusty uliczne
j) odwodnienie liniowe

m
m
m
m
szt.
szt.

20
19
53
11
3
3

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1
2
2

Kolejność realizacji inwestycji:
1. Wybór Wykonawcy w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych.
2. Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie robót po sporządzeniu
harmonogramu wykonania robót przez Wykonawcę.
3. Przekazanie placu budowy.
4. Wykonanie robót przez Wykonawcę.
5. Odbiór robót.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Prace budowlano – instalacyjne będą prowadzone przez wykonawcę, wybranego zgodnie
z Ustawą o zamówieniach publicznych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających odpowiednie uprawnienia
do prawidłowego wykonania w/w zadania. Prace będą nadzorowane przez
kompetentnych przedstawicieli ze strony Inwestora. Teren wokół placu budowy, istniejące
drogi umożliwiają prawidłowe planowanie dostaw i dojazdów pojazdów dostarczających
materiały. Wykonanie robót nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich. Wszelkie
odpady powstające w wyniku wykonywanych robót należy zagospodarować zgodnie
z ich rodzajem poprzez zdeponowanie w zakładach przeznaczonych do ich składowania
lub utylizacji. W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać
przepisów dotyczących bhp. Ma obowiązek dopilnować, aby personel nie wykonywał prac
w warunkach, które nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie dbał o utrzymanie urządzeń socjalnych i sprzętu ochronnego oraz
odpowiednie jego użytkowanie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych wyżej nie podlegają dodatkowej opłacie i są uzgodnione w cenie
umownej.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania prac na terenie
i wokół terenu budowy obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisów ochrony
przeciwpożarowej. Jest obowiązany utrzymywać w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały
łatwopalne należy składować w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczyć przed
dostępem osób trzecich.
2. Materiały.
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny posiada certyfikat
zgodności bądź deklarację zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatą Techniczną.

2.2.

Rury kanałowe.
Do budowy kanalizacji zaleca się zastosowanie rur kanalizacyjnych PVC lite Szereg
SDR34 klasy N8; rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 30 cm.

2.3.

Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinno wykonać się według rozwiązań podanych
w projekcie (rysunek nr 5 ,nr 6, nr 7, nr 8 -stosownie dla konkretnego etapu)

2.3.1. Dno studzienki.
a) studzienki prefabrykowane (PE 600, 425,315)
Po usytuowaniu prefabrykatu kinety i połączeniu z rurociągami zewnętrznymi należy
dokonać starannej osypki piaskowej ( zagęszczenie!) bez zanieczyszczenia wnętrza!
b)studzienki betonowe
prefabrykowane elementy denne studni posadowić na 20 cm , dobrze podsypce
piaskowej
2.3.2. Płyty pokrywowe.
Studzienkę przykryć płytą żelbetową; należy zastosować pierścienie odciążające
i dostosowane do jego rozmiarów płyty żelbetowe.
2.3.3. Pierścienie odciążające.
W przypadku ułożenia studni w drodze lub parkingach należy zastosować żelbetowe
pierścienie odciążające.
2.3.4. Włazy kanalizacyjne.
Studzienki wyposażyć we włazy kanalizacyjne , wyposażone w logo miasta Ruda
Śląska, typ C250 600 i C400 600 w jezdni wg PN-H-74051-2:1994.
2.3.5. Stopnie włazowe.
Stopnie włazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086.
2.3.6. Kineta przepływowa.
Kinetę przepływowa wykonana
Szereg SDR34 klasy N8
2.4.

z

rury

systemowej

PEHD

i

PVC

lite

Piasek na podsypkę i obsypkę rur.
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

2.5.

Materiały izolacyjne i uszczelniające.
Rury kanalizacyjne należy połączyć systemowo z uszczelką .
Zewnętrzne powierzchnie ścian studzienek betonowych należy zaizolować
poprzez malowane 2x abizolem R i 2x abizolem P.

2.6.

Zaprawy budowlane zwykłe.
Zaprawy budowlane do połączenia
odpowiadać PN-90/B-14501.

2.7.

Beton zwykły

elementów

prefabrykowanych,

powinny

Beton zwykły do wykonywania robót wg. Zasady niniejszej STWiORB to:
Beton: 20 (C16/20) do wykonania kinet.
2.7.1. Składniki mieszanki betonowej
a) Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte
w PN-B-19701. Należy stosować wyłącznie cement portlandzki czysty tj. bez
dodatków mineralnych, klasy 22,5.
b) Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy
PN-88/B-32250
c) Piasek
Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-79/B-06711
d) Kruszywo mineralne
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom
normy PN-86/B-06712.
e) W celu zapewnienia wodoszczelności do betonu dodawać hydrobet w ilości 1,5%
licząc w stosunku do wagi cementu.
2.8.

Składowanie materiałów.

2.8.1. Rury kanałowe
Rury należy składować w sposób zapobiegający ich odkształceniu, układając
je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych.
Rury powinny być zabezpieczone przed zabrudzeniem deklami, nie należy narażać
ich na działanie promieniowania słonecznego.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w
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.
2.8.2. Włazy kanałowe .
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania
powinna być utwardzona i odwodniona.
2.8.3. Kruszywo.
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami,
frakcjami kruszyw.

2.8.4. Cement.
Cement należy składować w silosach lub workach. Na budowie powinny znajdować
się silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót.
Dla składowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny
gwarantujące odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
może być dłuższy niż 3 miesiące, zgodnie z BN-88/6731-08.
2.8.5. Rury PE.
Rury z tworzyw sztucznych (PCV, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby
stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto
ułożonych podkładach. Rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczać 30˚C.
2.9.

Odbiór materiałów na budowie.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.
- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta.
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem
należy poddać badaniom.

3. Sprzęt.
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji i budowy przyłączy wodociągowych
zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt
zaakceptuje Inżynier.
4. Transport.
Transport materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków
transportu kołowego. Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób,
aby nie występowała możliwość ich uszkodzenia.
4.1.

Transport rur kanałowych.
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.
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.
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania należy przekładać materiałem wyściółkowym (o
grubości warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

4.2.

Transport płyt pokrywowych.
Transport płyt prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami 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 gruntu pochodzącego z wykopu.
Transport odspojonego gruntu może być wykonany dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi przez Inżyniera. Zaleca się transport samochodami
samowyładowczymi o zróżnicowanej ładowności w zależności od warunków
terenowych. Odspojony grunt należy równomiernie umieścić na całej powierzchni
ładunkowej, zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwłocznie
przetransportować na miejsce przeznaczenia (wysypisko-składowisko). W przypadku
przygotowania odkładów gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopów, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna
wynosić:
- w gruntach przepuszczalnych – nie mniej niż 3,0 m,
- w gruntach nieprzepuszczalnych – nie mniej niż 5,0 m.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie hamował dowozu
materiałów na budowę i powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu
gruntów.
Wyboru środków transportu należy dokonać na podstawie analizy następujących
czynników:
- ilość mas ziemnych;
- odległość transportu;
- szybkości i pojemności środków transportu;
ukształtowaniu terenu;
- wydajności maszyn odspajających grunt;
- pory roku i warunków atmosferycznych.

4.5.

Transport materiałów do zasypek.
Materiały do zasypek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć
przed usypywaniem podczas transportu.

4.6.

Transport kruszywa.
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.

Transport cementu i jego przechowywanie.
Transport cementu i przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

5.

Wykonanie robót.

5.1.

Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2.

Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
Wykonawca dokładnie wytyczy i oznaczy trasy uzbrojenia podziemnego!
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 nadzoru i dokona odpowiedniego wpisu
do Dziennika Budowy.

5.3.

Roboty ziemne.
Wszystkie roboty ziemne wykonać zgodnie z normą branżową BN-83/8836-02
„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz
wg. PN-B-10736 oraz PN-EN1610. Metody wykonywania wykopów powinny być
dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce
gdzie zostanie on poddany utylizacji.
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu
rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Nadmiar urobku należy wywieźć do
utylizacji lub do zagospodarowania wg wskazań Inwestora!.
Wykopy wąsko przestrzenne powinny być zabezpieczone obudową pionową pełną.
Dodatkowo na głębokości 1,5 i 2,0m co 2,5 m należy wstawić rozpory stalowe
kroczące ze śrubami rzymskimi.
Wykopy prowadzone będą odcinkami tożsamymi miejscach odległościami pomiędzy
studzienkami wraz miejscach potrzebnym odcinkiem na montaż studni rewizyjnych.
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi uzbrojeniem tj. w odległości 1,0 m
od przewidywanego przebiegu, roboty należy wykonać ręcznie.
W miejscu, gdzie urobek składowany będzie obok wykopu, należy zachować
wymaganą odległość od korony wykopu. Wykop należy zabezpieczyć przed opadami.
Wykopu należy ogrodzić zastawkami, w porze nocnej powinny być oświetlone.

5.3.1. Podłoże pod rurociąg
Podłoże pod rurociąg należy przygotować stosując podsypkę piaskową gr. 20 cm.
Zasypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z piasku. Wskaźnik
zagęszczenia zasypu CBR≥0,98.

5.4.

Roboty montażowe.
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie
z Dokumentacją Projektową. Rury układać zgodnie z trasami uzgodnionymi w ZUD.
Należy zlecić wytyczenie tras odpowiednim służbom geodezyjnym.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić
do układania rur.
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie
poziomej jak i pionowej. Kontrola osiowości za pomocą optycznych przyrządów
geodezyjnych!

5.4.1. Układanie rur.
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym
do spadku kanału.
Przy układaniu rur, dla kontroli ich spadków i osiowości, należy posługiwać się
niwelatorem!
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się
pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego, łatą mierniczą i niwelatorem.
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi
budowanego kanału.
5.4.2. Studzienki kanalizacyjne.
5.4.2.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń
związanych z budową i użytkowaniem kanału.
Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się
z kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m.
5.4.2.2. Stateczność i wytrzymałość
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody
i obciążenia dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu
wody.
Studzienka powinna być posadowiona na odpowiednim fundamencie,
którym może być prefabrykowany element denny (płyta betonowa).
5.4.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki należy wykonać według rozwiązań podanych na rysunkach
szczegółowych; Dolna część studzienki( denna) wykonać w formie
prefabrykatu na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
5.5.

Ochrona przed korozją
Zewnętrzne ściany studzienki połączeniowej należy zaizolować przez nałożenie
izolacji 2R+2P. Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić,
zagruntować farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym.
Studzienki systemowe kolektora nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.

Kontrola jakości robót.
Należy sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem, obowiązującymi normami,
przepisami i zasadami sztuki.

6.1

Badanie materiałów.
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech
z wymaganymi określonych w Dokumentacji Projektowej.

6.2

Badanie zgodności z dokumentacja projektową
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3

Badanie wykonania wykopów.
6.3.1 Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio
na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z
cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.4

Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego.
Grubość podłoża piaskowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna
rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.5

Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia.
Badanie przeprowadza się przez pomiar:
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora;
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym;
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw.,
a rzędną projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6

Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia
przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości, co najmniej ¼ obwodu
rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez
oględziny zewnętrzne.
6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie.
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego
według Dokumentacji Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech
wybranych miejscach badanego kanału.

6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu.
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez
pomiar i porównanie z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez
pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według
Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1
mm po wierzchu do 5 mm.
6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie
i profilu należy przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne
oraz pomiary.
Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu
taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 1 cm.
6.8.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności.
Izolację zewnętrzną powierzchni rur ścian studzienek należy opukać młotkiem
drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni.

7.

Obmiar robót.
Jednostka obmiarową dla budowy kanalizacji jest metr (m) kanału każdej średnicy i
materiału rur.

8.

Odbiór robót
W przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami i
uzgodnieniami wykonawczymi, roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją
Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na własny koszt.

8.1

Odbiór techniczny częściowy
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między
kolejnymi studzienkami.
Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie:
podłoża, przewodu i studzienek.
Odbioru robót należy dokonać w obecności Użytkownika. Przedłożone dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w
trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i
przekroje podłużne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze i profile
powykonawcze kanałów.
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii
gruntu oraz określające poziom wód gruntowych.
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno – wysokościowego wraz z rzędną.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy
kanału.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

8.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie
technologiczne czynności związane z budową sieci kanalizacyjnych przyłączy
wodociągowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
- przygotowanie podłoża,
- roboty montażowe wykonania rurociągów,
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3

Odbiór techniczny końcowy
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości
badanego odcinka przewodu.
Wymagane dokumenty:
a) Wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych( wtym protokóły prób
szczelności i prób ciśnieniowych)
b) Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
c) Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów
na planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów,
d) Rysunki powykonawcze na aktualnych sekcjach mapy zasadniczej wykonanych
przez uprawnionych geodetów sytuacyjnych z podaniem współrzędnych
geodezyjnych dla punktów węzłowych
(kolorystycznie całe sekcje z nakładką „U” +1 szt. płyta CD, )
– 5 szt.
e) Szkice polowe –wszystkich robót geodezyjnych wykonane
przez uprawnionych geodetów

9.

Podstawa płatności

- 2 kpl.

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować
zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10.

Materiały informacyjne

1.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i
żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

2.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozją projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

3.

Katalog budownictwa KB 4-4.11.6 przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami

10.1 Przepisy związane dot. kanalizacji deszczowej
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4.
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8.
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BN-83/8971-06.00

Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania
badania.
BN-86/8971-08
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe żelbetowe.
PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN-124:2000
Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, sterowanie jakością.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B-10729
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-87/B-01700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia.
PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-85/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
PN-90/B-12501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia.
PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
PN-B-19701
Cement powszechnego użytku. Skład, zgodności.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, określenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Nazwy i określenia.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Nazwy i określenia.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestrowy.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-76/B-12037 Cegła kanalizacyjna.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo podczas
ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową,
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
a) przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem
budowy oraz dokumentacją projektową.
b) zgodność robót z dokumentacją przetargową
Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, STS.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
przetargową, ST lub STS i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt
Wykonawcy.
c) zabezpieczenie trenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót..
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
wliczony w cenę umowną.
d) 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 wykonywania robót
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających za skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
e) ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
f) materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia . Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez
uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.

Materiały
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą byś zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

2.1. Wymagania szczegółowe.
Do wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych zastosowano następujące materiały:
•
emulsja bitumiczną nie zawierająca rozpuszczalników, polichlorków fenoli. gruntowanie podłoża mineralnego
•
dwuskładnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywami sztucznymi
•
włóknina polimerowej (fizelina) o wysokiej odporności na rozerwanie.
•
płyty ochronno - izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 6 cm.
•
Zaprawa cementowa M-12
•
mata ochronno-drenująca - folia kubełkowa.
3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu,itp. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS
i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Powinien spełniać normy
ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące jego użytkowania. Sprzęt używany przez
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
Roboty izolacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Przy wykonywaniu ręcznym należy przygotować następujący sprzęt pomocniczy:
szczotki, szerokie pędzle, kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i językowe, wiertarka
z mieszadłem.
Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponować natryskiwaczem
materiałów izolacyjnych.
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 przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, 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 usuwać na bieżąco, na własny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami, również na drogach
publicznych, obsługującymi teren budowy.
Dowóz materiałów na miejsce budowy oraz wywóz gruzu i pozostałości z budowy –
organizacja i sprzęt Wykonawcy. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotów. Materiały zabezpieczone przed przemarzaniem i
przegrzaniem należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
przetargową, projektową, wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST, STS, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiającego 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. Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Demontaż istniejącego ocieplenia ścian piwnic z płyt styropianowych wraz
z tynkiem akrylowym
5.2.2. Skucie zewnętrznego tynku na ścianach piwnic do poziomu fundamentów.
5.2.3. Oczyszczenie zewnętrznych powierzchni ścian piwnicznych z resztek zaprawy
i części bitumicznych.
5.2.4. Naprawa i wyrównanie oczyszczonego podłoża zaprawą cementową.
5.2.5. Wykonanie fasety betonowej (skos) pomiędzy ścianą , a ławą fundamentową.
5.2.6. Izolacja pionowa
Powłoka gruntująca
Jako powłokę gruntującą zastosowano emulsję bitumiczną nie zawierającą
rozpuszczalników, polichlorków fenoli.
Po stwardnieniu tworzy ona wodoszczelną warstwę uszczelniającą. Należy ją nanosić
pędzlem lub pistoletem na suche lub wilgotne podłoże, czyste nie zawierające olei
i tłuszczów, a także materiałów zmniejszających przyczepność.
Aby umożliwić szybkie wyschnięcie powłoki, kolejną warstwę należy nakładać
dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Przy zastosowaniu emulsji jako środka
gruntującego pod właściwą izolację można ją rozcieńczać wodą (max. w stosunku 1 : 5).
Wykonanie warstwy izolacyjnej
Po wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału izolacyjnego właściwego.
Wykonanie izolacji właściwej - bitumiczna masa dwuskładnikowa modyfikowana
tworzywami sztucznymi. Można nanosić przez natrysk lub szpachlowanie.
Nakładanie uszczelnienia z materiału jw. następuje w 2 procesach roboczych.
Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe,
tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym.
Przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z włókniny
polipropylenowej (fizelina) o wysokiej odporności na rozerwanie. Należy zastosować
włókninę o strukturze gwarantującej trwałe połączenie z warstwą uszczelniającą, odporną
na występujące w gruncie substancje szkodliwe. Fizelinę należy przyciąć na
odpowiednią długość, przyłożyć na płaskiej, jeszcze świeżej powłoce i docisnąć
pacą. Poszczególne pasy fizeliny powinny być układane na styk.
Powłoka izolacyjna z dwuskładnikowej masy osiąga swoje ostateczne właściwości po
pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do montażu warstwy
ochronnej oraz do zasypywania wykopu.
Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa.

Wykonanie warstwy ochronnej
5.2.7. Przyklejenie do powierzchni ścian płyt ochronnych z ekstrudowanej pianki
polistyrenowej (styrodur XPS grub. 60 mm). Klejenie przy pomocy dwuskładnikowej masy
bitumicznej (opisanej w pkcie 5.2.6.) Płyty zamocować poprzez klejenie punktowe,
a następnie uszczelnić obwodowo.
5.2.8. Montaż folii kubełkowej na powierzchni ścian.
6. Kontrola jakości robót.
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów
i zgodności wykonywanych robót z projektem i wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
Materiały stosowane do wykonania robót objętych niniejszym
zadaniem powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w polskich i branżowych normach .( PN i BN)
oraz katalogach producentów.
Kontrola jakości robót związana z wykonaniem robót izolacyjnych powinna być
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10260:1969.
Kontrola obejmuje następujące badania: daty przydatności materiałów do użycia, stanu opakowań,
przygotowania podłoża pod izolację, temperatury prowadzenia robót, pomiaru grubości powłoki.
7.

Obmiar robót.

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i
wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z Warunkami Umowy
oraz wytycznymi zawartymi w założeniach ogólnych i szczegółowych dla katalogów i
poszczególnych pozycji na podstawie których został wykonany przedmiar robót. Obmiar
robót obejmuje roboty ujęte w przedmiarze robót oraz dodatkowe. Powinien być wykonany
w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie
ich wykonania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru są:
-izolacja pionowa – m2 zabezpieczonej powłoką powierzchni.
Obmiar robót odbywa się w obecności Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru nie mogą
stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
8.

Odbiór robót

8.1. Odbiór techniczny częściowy.
Odbiorowi technicznemu częściowemu podlegają następujące prace:
-przygotowanie powierzchni ściany pod izolację pionową
-wykonanie powłoki hydroizolacyjnej wraz z warstwą ochronną.
Kierownik budowy jest zobowiązany zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu.

8.2. Odbiór techniczny końcowy.
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
-dokumentacja projektowa
-dziennik budowy
-dane dotyczące jakości wbudowanych materiałów (certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi
normami i aprobatami technicznymi).
Odbiory robót powinny odbywać się komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika
budowy oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiory należy potwierdzić protokołem komisji,
z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia.
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym do złożenia oświadczenia:
-o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
9. Podstawa płatności.
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez
zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe
uwzględniają:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
-wykonanie robót ziemnych,
-wykonanie robót izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST
-usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
-doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane.
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
-ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
-ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
-ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r Nr 147, poz.
1229)
-ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
-ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.)
-ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086)
-Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r -w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)
-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r -w sprawie bezpieczeństwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041)
-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r -w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz.U. Nr 2002 poz. 2072)
-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).
PN-B-24620:1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
–
PN-B-10260:1969 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
–
PN-B-04500:1985 -Zaprawy budowlane zwykłe. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
–
Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde
żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i
nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych) wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót muszą posiadać świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być
spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.
Wymagania do materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach.
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR,
KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady
określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności
należy stosować warunki i normy tam wskazane.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny
właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów
rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.Sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną
dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiającego.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
przedmiarze robót w specyfikacji, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiający 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 rozważaną kwestię. Polecenia
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym :
Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiającego.
Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac.
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren robót.
5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy
Wykopy otwarte pod drenaż opaskowy należy wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN1610. Oś przewodu w wykopie powinna być
wytyczona i oznakowana.
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania i zamocowania wykopów o ścianach skośnych;
mocowanie bali pionowych za pomocą odciągów- nie wolno niszczyć ścian fundamentowych
budynku
- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.
Wydobywany grunt powinien być wywieziony!!!!!!
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem i zasadami sztuki budowlanej.
Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.
Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem( kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROT, gazociągi i wodociągi
podwiesić .
5.2.2 Podsypka
Przed wykonaniem podsypki należy wykop wyłożyć geowłókniną wg rysunku nr 10!
Rury należy układać na wyrównanej warstwie gr.1 5- 20 cm, żwiru płukanego średnicy
zastępczej nie większej niż 32 mm Materiał podsypki powinien spełniać następujące
wymagania:
- nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 32 mm,
- nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału
5.2.3 Obsypka
Obsypka przewodu, o grubości 30 cm ponad rurę drenarską, powinna spełniać te same
warunki co podsypka. Materiał obsypki należy nasypać! Tak aby nie uszkodzić
geowłókniny i hydroizolacji! Zagęszczanie obsypki powinno być wykonane warstwami :
30 cm – przy zagęszczaniu ręcznym
15 cm - przy zagęszczaniu mechanicznym

5.3. Drenaż
Zaprojektowano drenaż opaskowy z rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego o średnicy
zewnętrznej 126 mm. Rury powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają
wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.
Rury powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniem producenta. Na
drenażu należy stosować studzienki drenarskie przy każdej zmianie kierunku.
5.4. Elementy na drenażu
5.4.1 Studzienki
Należy zastosować rewizyjne studzienki drenarskie z rur karbowanych 315mm z osadnikiem,
oraz zbiorcze Ф 600 z syfonem wg rysunku szczegółowego.
5.5 Geowłóknina

Geowłóknina winna być igłowana, nie tkana; dzięki swej igłowanej strukturze
pełni funkcję filtra, co zapobiega migracji drobnych cząstek gruntu,
a umożliwia przepływ wody.
5.5. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do
szczegółowego zapoznania się z projektem, przedmiarem robót i specyfikacją. Wszelkie
uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem
do wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi
i zastrzeżenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora.
Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony:
- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych,
- kontrolą miejsca zabudowy urządzenia,
- przygotowaniem miejsca składowania.
Przy składaniu zamówienia na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać
dostawcę - producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów
technicznych (wymiarów, ciężaru, itp.) oraz zgodności miejsca i sposobu ich montażu.
Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR , oraz w
zależności od urządzenia wymaganą np. przez UDT dokumentację odbiorową, Atest
Higieniczny, znak bezpieczeństwa „B”.
W przypadku zaistnienia niezgodności technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania
zmian należy bezwzględnie informować Inwestora .
Wykonawca zobowiązany jest kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki,
utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, zagospodarować odpady.
Całość robót, montaż, wykonanie stosownych prób, rozruch i odbiór instalacji należy
przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robót
instalacyjnych COBRTI „Instal” 2003 r. przy szczególnym uwzględnieniu obowiązujących
przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zaleceń i wymogów
producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno - ruchowej poszczególnych
urządzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
- 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 o i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy
stanowiącymi załączniki do dziennika.
7. OBMIAR ROBÓT
Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie przedmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w
katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy
indywidualnej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w terminie określonym w Umowie, gotowość do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się
przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie
gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu robót w terminie określonym
w Umowie, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
uprawnienia określone w Umowie.
Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest wynagrodzenie określone w umowie . Wynagrodzenie umowne
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 ROZPORZĄDZENIA
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano
montażowych i rozbiórkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270);
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz.
811);
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
„sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych terenów”. (Dz.
U nr 121 poz.1138);
10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113 poz. 728);
11. Ustawa Kodeks Cywilny;
12. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pózn. zmianami)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, „w sprawie szczegółowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

10.2 NORMY
1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
2. PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. Wymagania ogólne.
Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część 5.
Przydatność do stosowania w systemie,
3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,
4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji.
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,
6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
9. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” wydane przez ITB oraz
COBRI INSTAL;

