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Klasyfikacja Wspólnego S ownika Zamówie
gów  do przesy u  wody.
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d Gminy I owa, 68-120 I owa, ul.
d Gminy I owa, 68-120 I owa, ul.

d) Wykonawca: zostanie wy oniony przez zamawiaj

  wykop na odk ad
  pe ne umocnienie

  wykop na odk ad
 odwóz urobku na miejsce sk adowania przyj
  drewniane pe ne umocnienie
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c) u o

ce na jego wy

 - dzia anie trzeciej strony (jednostki niezale

zidentyfikowany wyrób, proces lub us uga s
a

li przedzia  tolerancji nie zosta  okre

sprawie Wspólnego S ownika Zamówie

ci technologicznej ich realizacji, ze szczegó owym
cych szczegó owy opis, oraz wskazanie
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z za ko y odbiorów
 potrzeby, rysunki i opisy s u

Wspólny S ownik Zamówie  system klasyfikacji produktów, us ug i robót
 publicznych. Sk ada si

ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj

sposób trwa y w obiekcie budowlanym

 spe nia

robót i jest wydawany przez w a
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ca ca o
 do samodzielnego spe nienia

 - dokument s u

 -sk ada si

 - sk ada si

stronami, s u
, szkiców oraz dodatkowych za

podmiotach w adaj

terenu lub dzia ki,

gruncie g ównych osi nadziemnych i podziemnych oraz

 geodezyjnej obs udze budowy i robót monta
 obiektu i jego pod o a oraz odkszta ce

 i odkszta ce
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 zespó  wspó pracuj
ci i przemys u w

 uk ad przewodów wodoci

lub zak ady produkcyjne,

 od przewodu magistralnego do odga

 odga zienie domowe (przy
wodomierzem 

kszej od rury przewodowej, s u
trznych i do zabezpieczania kana u przy przej

wiru uk adana pod/w przestrzeni/nad

materia

cego i dzia aj

pe nomocnictwie. Rol  umowy pe ni inspektor
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 ZN - Zak adowa Norma

arach wykonana przez Biuro Projektów Ma gorzata Dob

1.4.2. Szczegó owe specyfikacje techniczne:

 zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za
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 za dok adne wytyczenie w planie i

dzie s u

za o

one za o

odrzucenia materia ów i elementów robót b

 wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u

Inwestycja po o  I owej

materia ów u
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 odbudowy zniszczonych znaków na w asny koszt..

 w dobrym stanie przez ca y

bnej zap acie i przyjmuje
e jest w

2.2.4. Ochrona w asno

odpowiednich w adz, które s  w a

dzenia zosta y w a

wspó pracowa  przy naprawie udzielaj

ania, w instalacjach

enia, ha asu
lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego dzia a

magazynów, sk adowisk, dróg dojazdowych itp. oraz z

 powietrza py ami i gazami

2.2.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
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Materia y, które w sposób trwa y s

ywania materia ów wywo uj

Wszelkie materia y odpadowe u

oddzia ywania tych materia ów na
Materia y, które s

 zanika (np. materia y pylaste) mog

ycie tych materia ów od w a
 materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro

, aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach nieb
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj

dzie utrzymywa  wszelkie urz

zane z wype nieniem wymaga
bnej zap acie i s

dzie stosowa  si

pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z

wywo anym w wyniku realizacji robót lub przez perso

 wszystkie przepisy wydane przez w adze

dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

dzie w pe ni
odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga

y b
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 inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstaw

zane z wype nieniem wymaga
bnej zap acie i s

o szczenie). W a ciciele dzia ek s

robót oraz wzd u  trasy wywozu i dowozu materia ów.
 zgodnie z za

Wszystkie protoko y stanowi ce za

dego elementu realizowanych robót. Szczegó owe obmi

ce w sk ad umowy,

c) protoko y przekazania placu budowy,
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d) protoko y odbioru robót (cz

a

4. MATERIA Y I URZ

ria y i urz
lonymi w szczegó owych specyfikacjach

wy
a cych prawid owo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym spe nienie wymaga

 od w a nych w adz

pozyskanie materia ów jakichkolwiek róde  miejscowych w ród a

ród a.

4.1. Kontrola materia ów i urz
 materia y i

materia ów, aby sprawdzi  ich w asno
 do aprobaty danej partii materia ów.

4.2.Atesty materia ów i urz
W przypadku materia ów, dla których w szczegó owych
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Materia y uznane przez przedstawiciela Zamawiaj
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi musz  niezw ocznie usuni

materia ów, które nie zosta y sprawdzone lub zaakce
dzie wykonany na w asne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca

 inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje o

robót, w a

4.3.Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowanie materia y, do czasu gdy

 one potrzebne do robót by y zabezpieczone przed za
zachowa y swoja jako  i w a ci do robót i by y dost

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b

4.4.Stosowanie materia ów zamiennych.
 materia y zamienne, inne ni

eli wymagane jest badanie materia u przez Zamawiaj

ród a uzyskania materia ów
 materia y budowlane

(wyroby budowlane) o w a cych prawid owo
nienie wymaga

1) wyroby budowlane, w a

stwa cz onkowskiego Unii

dla których producent wyda  deklaracje zgodno ci z uznanymi regu ami

la za
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wp ywu na spe nianie wymaga
stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuk

wyroby wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji t

dostawca wyda  o

4.6. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.

pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w ród a

ród a.
 za spe nienie wymaga

ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

4.7. Materia y nie odpowiadaj
Materia y nie odpowiadaj

 z o

ycie tych materia ów do innych
 te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie

zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w as
ciem i niezap aceniem

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako

cy w asno
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które nie wp yn  i w a
a onych materia ów.

 spe nia

a

co, na w asny koszt, wszelkie

jest odpowiedzialny za pe n ci robót i stosowanych materia ów do

do pobierania próbek i materia ów oraz robót (rodza

 pomiary i badania materia ów oraz robót

W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre
 prawid owe wykonanie robót.

 materia ów
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dnych za o onych aw celowniczych w nawi
podanych na placu budowy sta ych p-któw niwelacyjny

c) zbadanie materia ów i elementów zabezpieczenia p

g) badanie g ci u o enia przewodu i jego odleg o

h) badanie u o enia przewodu na pod o
i) badanie zastosowanych z

l) badanie warstwy ochronnej ca ego przewodu,

a) odchylenie odleg o

dnych wykonanego pod o

go na awach

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek b
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eli szczegó owe specyfikacje techniczne nie wymagaj
 liczone w m3, jako d ugo

pienia d u

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY P ATNO

Zasady odbiorów robót i p atno

uzupe niaj

 obmiarów (orygina y),
6) protoko y odbiorów cz
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wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiec

 mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej in

10) protoko y przeprowadzonych prób szczelno

sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
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gów  do przesy u  wody

ówku gm. I owa.

 zabudowa zasuwy ko nierzowej DN 100 mm,

 -wykonanie pod o

 wykonanie p ukania wodoci

ce w sk ad niniejszej specyfikacji technicznej doty
gowej w Gminie I owa w m. Czy
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sk adowych

y.

cego przysz y rozwój
systemu, ale z wy

ce przysz y
rozwój systemu, w
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po  odbiorcy wody przy zerowym przep ywie w przy

1.4.10. Uderzenie hydrauliczne -nag e zmiany ci
przep ywu w krótkim czasie.

badany jest nowo u o

gowy, który 
przy

gowy s u cy jako g ówny ruroci

przy

1.5.4. Przy

enie dodatkowe -elementy inne ni. rury, kszta tki i

1.6.2. Z cze podatne -z liwia znaczne odkszta cenie k

1.6.3. Pow oka -dodatkowy materia  stosowany na pow

oddzia ywaniem chemicznym

 s u ca do czenia przy
cie dop ywu wody do

przy

1.6.5. Kszta tka -element inny ni
rednicy przewodu. Ponadto kszta tkami okre

czniki ko nierzowo-kielichowe i ko nierzowo-nasuwko

1.6.6. Z cza elastyczne -z
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projektowej, bez z amania lub rozerwania

1.6.8. Z cze -po

1.6.9. Wyk adzina -dodatkowy materia  stosowany na

mechanicznymi i oddzia ywaniem chemicznym

kocówkami kielichowymi, ko nierzowymi lub bosymi ko

1.6.12. Z cze sztywne -z liwia znacznego odkszta cenia

ograniczona przez z amanie bez istotnego odkszta ce

1.6.14. Rura pó sztywna -przewód, którego zdolno
jest ograniczona albo przez odkszta cenia/ przeci enia, albo z amania, w

ci obwodowej i/lub warunków uk adania.

cy przep yw i ci

 ca kowit

1.8. U o
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o
strefy u o enia, podsypki dolnej, osypki i zasypki g ównej

 przykrycia -odleg o  od wierzchu trzonu rury lub kszta tki do
cego lub przysz ego poziomu terenu.

1.9.1. Wspó czynnik nierównomierno ci przep ywu -stosunek przep ywu

2. MATERIA Y

ce materia ów zosta y podane w Ogólnej specyfikacji

2.1.Materia y stosowane do budowy powinny spe nia

2.2. Materia y stosowane do wykonania robót powinny

 kszta tek elektrooporowych z PE100 SDR 11 kl. 100,
eliwnych ko nierzowych z

 ko nierzy ocynkowanych ,tulei PEHD,

2.3. Zastosowanie innych materia ów ni

2.4. Materia y z rozbiórki powinny by

2.5. Materia y z rozbiórki przewidziane do ponownej
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yte do budowy materia y powinny by

2.7. Materia y stosowane w sieciach wodoci
ich sk ad, a tak e wzajemne oddzia ywanie nie powodowa y pogorszenia

enie trwa o

yte materia y stosuje si
rury kszta tki z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1

2.9. Dopuszczalne odchy ki wymiarów nominalnych;

ki

 samochody samowy adowcze

opaty

omy

enia materia ów stosowane b

 samochody samowy adowcze



gowa – wykonanie rozbudowy I owa - Czy

 przyczepy d u

rodkami transportu wy
po o adowane obok siebie na ca ej powierzchni

 przez podklinowanie materia ów lub inny

4.2.2. Transport armatury przemys owej.

rodki transportowe materia ów w ilo
o  dostaw materia u.

4.3. Roz adowanie materia ów b
cych uszkodzeniu materia ów.

4.4.Transport odbywa  si

 przy
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 poza terenem zabudowanym; poza pasem drogowym wzd

5.2.5. Zag

W przypadku nie zachowania wymogu zag
 izolacje ciep ochronn

5.3.1. Uk adanie przewodów
gi uk adane w gruncie powinny mie  naturalne pod o

ci o wytrzyma o
dnie z kszta tem dna

gu na ca ej jego d ugo
enia na zniekszta cenie. Grubo

cej naturalne pod o

rednio przed uk adaniem ruroci

pozosta o gu. Stosowany materia  i sposób zasypania nie
 uszkodzenia u o  pow oki

materia  do zasypania dla strefy niebezpiecznej nal
rednioziarnisty, nie skalisty, bez bry  i kamieni,

zgodnie z PN-86/B-02480. Materia  u

zwróceniem uwagi na wykopy pod miejscami po

 uk adane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia
uk adania przewodów powinna zapewni
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dokumentacji projektowej. Dla zapewnienia w a ciwego u o

awach celowniczych przeci

sta ych reperów roboczych umieszczonych poza stref

 powsta ych w czasie transportu lub magazynowania.

 uk adane w prawid owej

montowane na przygotowanym pod o

 uk adana zgodnie z projektowan
 na ca ej swojej d ugo

W celu dokonania po
zag bienie w miejscu po

rednicy od fi.32-63 mm czymy na elektroz
zastosowaniu odpowiednich kszta tek zgodnie z dokum

strefie d ugo ciereczki (L- odpowiada d ugo

 mechanicznie na d . równej L, na
ca ym obwodzie rury przy pomocy skrobaka rotacyjneg

em wyg adzaj

materia u niekorzystna ze wzgl
praca ta zosta a wykonana szczególnie starannie. Za

e wp yn  po
y odt u

bia ego nasi
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Kszta tka elektrooporowa powinna tak

na przygotowany koniec rury tak aby czo o z czki pokry o si  z czo em rury. Tak
 i kszta tk

Czas zgrzewania oraz ch odzenia zale
raz na dyskietkach kszta tek

Przewierty d .17,0 m

z g owic  z wid owymi ostrzami. Komor
 wibrom otem. W czo owej

Dno komory wy o  p ytami drogowymi lub p ytami JOMB na podbudowie w
wiru. Na p ytach u o io

G61 zamocowanej poziomo o osi pod u

 z o ony na odk ad przy bocznej
 z grodzic G61 

 z o ony na odk ad przy bocznej

g nape niamy wod
po

 300 m d ugo
Ca y przewód podzielono na odcinki o d . 250 m.

ej po o

ej po o

y nape ni
po o

 zawory, przy o ej po o

cego ca kowite nape nienie odcinka przewodu przez 1
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Po nape nieniu odcinka woda nale

cej za o
Po stwierdzeniu wyp ywu wody nale

nieniowego t ocznego o ci

e) dla odcinka przewodu u o
ochronnych , kana ach zbiorczych i tunelach

nienie próbne ca ego przewodu niezale rednicy, materia u i
zastosowanych z

cej i wy
c zawór na dop ywie wody.

 z dok adno szej podzia ki

 przewód i z

yniera i przysz ego eksploatatora.

5.3.6. P ukanie i dezynfekcja.
ukanie i dezynfekcj

 p ukanie i dezynfekcja

5.4. Warunki szczegó owe.

 ko nierzow
g z rur PE100 fi. 110 mm d ugo

ci i p ukanie ruroci
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 wykonanie wykopów i pod o

 do wykopów w postaci drabin w odleg o

 materia ów z wymaganiami norm,
 sposób uk adania rur,
 g  u o
 sposób u o

 po

 prawid owo
 prawid owo  wykonania pod o
 prawid owo

wystawione przez producentów materia ów na zastosowane materia y,
e materia y spe niaj

zane normy i za o
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 g

 ruchem ko owym,
 odleg o

 rodzaj pod o
 rodzaj rur kszta tek i armatury,
 sk adowanie rur kszta tek i armatury,
 u o

pnej i g ównej,

 przewody u o
 przewody u o

 prze czenia, przyt acza wodoci
 wyniki p ukania i dezynfekcji.

zaniu do punktów sta ych, potwierdzonych na szkicu
spe nieniu Rozporz

zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.
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8.2.4.G ebokos  zgodna z g

 zabezpieczony przed nap ywem wód gruntowych

. Natomiast przed nap ywem wód opadowych

bie klina od amu niezabezpieczonych

8.2.8. Odleg o

Odleg o

odleg o

Linia rzutu awy

na pok adzie

podk adzie

upowe upa
5 -linie s upowe  O  s upa 0,7 0,8 1,0

-kana y
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oczne

dzenia Ministra Przemys u i Handlu z dnia

znymi w postaci za o

8.2.10. Pod o

Pod o
eli materia  rur, zgodnie z warunkami

lonego rodzaju podsypki. Pod o

Wzmocnienie pod o
albo wykonaniu awy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj pod o

8.2.11. Rury, kszta tki i armatura przygotowane do

8.2.12. Rury i kszta tki, zabezpieczone przed wewn
 sk adowane w po o eniu poziomym na p askim i równym pod o

Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych powinny by  zabezpieczone przed dzia aniem
promieni s onecznych. Armatura, zabezpieczona przed

 sk adowana w pozycji uniemo

 u o
pod o . Prawid owo

 zgodna z dokumentacja. Na pod o
 zag biony na ca ej d ugo

pod o  oraz pod o
 u o
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szczenie zasypki g ównej mo

cznie. Po
puje przy pomocy ko nierzy stalowych z tuleja, lub kszta tek

o

a ciwe u o  poprzez p ozy
z kó kami dystansowymi. Zamkniecie rur ochronnych n

dym przy

Przy cza o d ugo

8.2.23. Przed w
y przep uka

 w nim wody powinny spe nia
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 dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupe nienia

ów, po

ce zmiany i uzupe nienia dokonywane podczas

ci wbudowanych materia ów,
 protokó y odbiorów cz
 protokó y prób szczelno
 protokó y badania stopnia zag

ci wystawione przez dostawców materia ów,

 protokó y odbiorów cz
 protokó y bada
 protokó y wyników bada
 protokó y stopnia zag

 zabezpieczenia izolacji cieplnej w przypadku uk ad

Budowlane” za

9.PODSTAWA P ATNOSCI

ce p atno

9.2. P atno

9.3. Zasady p atno
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dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ec

magazynowaniu gazów, nape nianiu zbiorników gazami

zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.

lenia, symbole, podzia  i opis

ci gruntu jako pod o

 PN-87/H-74051 W azy kana owe. Ogólne wymagania i b

 PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
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 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stos

 PN-88/B-06250 Beton zwyk y
 PE-EN 545; 2000 Rury kszta tki i wyposa

ich z

CV-U ) do przesy ania

ci sk adowych

eliwnych i stalowych uk adanych

 ZAT/97-01-001 Rury i kszta tki z PEHD i elementy 
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 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwa ce.
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Tolerancje kszta tów i wymiarów.

Opracowa : mgr in . Ma gorzata Dobrowolska
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – 00.01

WYMAGANIA  OGÓLNE
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1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.01. – Wymagania Ogólne, odnosi si  do wymaga  wspólnych,
 dla   wszystkich wymaga  technicznych, dotycz cych wykonania i odbioru Robót, które
zostan   wykonane na zadaniu – „ Sie  wodoci gowa  we  wsi Czy ówek wraz z
przy czami ( odga ienia do granic dzia ek )  , gmina I owa ”
Niniejsze opracowanie obejmuje  budow  sieci wodoci gowej dla terenu zabudowanego
budynkami  mieszkalnymi  w miejscowo ci Czy ówek .
W niniejszym zadaniu nale y  wykona   roboty sanitarne wed ug poni szego wykazu :
Ruroci g  fi  110 mm z rur PE  - 2641,50 m
Ruroci g  fi    90 mm z rur PE        93,00 m
Ruroci g  fi    50 mm z rur PE  -    145,50 m
Ruroci g  fi    32 mm z rur PE  -   210,00  m  z monta em  nawiertek  fi 110/ 32 mm
 / dotyczy przy czy  do budynków  , które  nale y wykona   do granicy dzia ki /.
Cz  przy czanych do  budynków  zostanie w czona  za pomoc   nawiertki samowier cej
fi 110/ 32 mm w ilo ci  szt.32 , pozosta e budynki  w czone zostan   w czone  poprzez
trójniki redukcyjne i kszta tki  redukcyjne .
Do wykonania ogó em jest 47 szt . przy czy z rur PE fi 32 mm

       Hydranty nadziemne  sztywne  fi 80 mm szt. 7   wraz z zasuwami fi 80 mm
       Hydranty podziemne  fi 80 mm szt.14  DUO  wraz z zasuwami fi 80 mm

Drugie zasilanie  Czy owka  b dzie wykonane    wed ug odr bnego opracowania Biura
Projektów Ma gorzata Dobrowolska  ary ul. Tatrza ska  6E  , które      obejmuje
po czenie    ruroci gu  fi 110 mm  obj tego  niniejsz  specyfikacj  z ruroci giem  fi 110
mm PE  w czonego do istniej cego czynnego  ruroci gu  fi 100 mm  stalowego ( teren
Osiedla Mieszkaniowego )

Zakres stosowania ST

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

1.2. Zakres Robót obj tych ST

Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 Wymagania ogólne
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ST-01.02 Sie  wodoci gowa – roboty ziemne

ST-01.03 Sie  wodoci gowa – roboty monta owe

7.1.. Okre lenia podstawowe

yte w ST i wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Dziennik Budowy – urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i
okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej, mi dzy
Inwestorem, Wykonawc  i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

1.4.4. Ksi ga Obmiaru – akceptowany przez inspektora nadzoru s cy do wpisywania przez
Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w ksi dze obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

1.4.5. Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonywania Robót, zgodnie z
Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.

1.4.6. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.7. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie
obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i
rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.8. Odpowiednia ( bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony, z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.9. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, b ca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.4.10. Teren robót – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST, postanowieniami umowy i poleceniami In yniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w warunkach Kontraktowych przeka e Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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Dziennik Budowy i Ksi  Obmiaru, Dokumentacje Projektow  i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili ko cowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy  – szt. 3

-  Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc :

Projekt organizacji budowy

BIOS

Dokumentacj  powykonawcz , w tym dokumentacj  geodezyjno – wykonawcz  dla
zrealizowanych robót – umo liwiaj  naniesienie zmian na map  zasadnicz  i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wed ug obowi zuj cych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwole   i zezwole  na zaj cie pasa drogowego.

Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpocz ciem robót Wykonawca winien
opracowa  dokumentacj  filmow  terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych
etapów robót. W dokumentacji filmowej nale y w szczególno ci uwzgl dni  stan
nawierzchni dróg, chodników, cie ek rowerowych, zieleni, okolicznych budynków i
budowli, np. W pobli u, których prowadzone b  roboty budowlane.
Dokumentacja filmowa ma s  Wykonawcy i Zamawiaj cemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszcze  osób trzecich.
Dokumentacj  filmow  nale y ka dorazowo przed rozpocz ciem etapu robót przed
Inspektorowi i Zamawiaj cemu w formie elektronicznej na p ycie CD lub DVD w formacie
mpeg po 1 egzemplarzu.

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Konieczno  opracowania przez Wykonawc  dokumentacji warsztatowych i projektów
roboczych b dzie wynika  z:
 Rodzaju i w ciwo ci sprz tu stosowanego przez Wykonawc
 Rodzaju i w ciwo ci materia ów stosowanych przez Wykonawc .
Opracowane dokumentacje i projekty b  zgodne z wytycznymi producentów stosowanego
sprz tu i materia ów.

Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR) Urz dze

Instrukcje obs ugi i konserwacji

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawc  dokumentacji, Wykonawca uwzgl dni w
cenach jednostkowych Robót.

1.5.3.     Zaplecze Wykonawcy i media
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Zamawiaj cy nie ma mo liwo ci udost pnienia terenu na zaplecza g ówne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwi zane Wykonawca uwzgl dni
w Cenie Kontraktowej.
Wszystkie sprawy zwi zane z uzgodnieniem i wykonaniem pod cze  linii telefonicznej oraz
mediów (energia, woda, odprowadzenie cieków) do celów zaplecza i budowy Wykonawca
wykonana we w asnym zakresie i uwzgl dni w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca b dzie te  ponosi  wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania istniej cego ruchu publicznego w s siedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego
robót.
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi, uzgodniony z odpowiednim
zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiecze  Robót
na okres budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót, projekt organizacji ruchu powinien
by  aktualizowany przez Wykonawc .
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y np.
Zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci, w dzie  i w nocy, tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Fakt przyst pienia do robót, Wykonawca obwie ci publicznie, przed ich rozpocz ciem  w sposób
uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
In yniera tablic informacyjnych, których tre  b dzie zgodna z ST-00.01 i zatwierdzona przez
Inspektora.  Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie, przez
ca y okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest

czony w Cen  Kontraktow .

1.5.5. Odszkodowania
Wszystkie sprawy zwi zane z:
- wej ciem na tereny prywatne,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadze , np.,
- odtworzeniem istniej cego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót,
- odszkodowaniami za uniemo liwienie dojazdów do gara y i u ytkowania gara y,
- konsekwencjami czasowego obni enia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopów za atwi Wykonawca oraz poniesie zwi zane z tym koszty (w
tym koszty wyceny szkód). Przed rozpocz ciem robót Wykonawca uzgodni terminy
wej cia z w cicielami (lub dzier awcami) gruntów, a po zako czeniu robót przywróci
grunty do stanu pierwotnego.

1.5.6.    Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa , w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robót,
Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska, na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika
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uszkodze  i uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn, powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
- mo liwo ci  powstania po aru.

 Prace budowlane prowadzone w bliskim s siedztwie drzew i krzewów nale y prowadzi  pod
nadzorem In yniera oraz specjalistycznej firmy zajmuj cej si  piel gnacj  terenów zielonych. W
miar  potrzeby wykona inwentaryzacj  zieleni przeznaczonej do wycinki oraz za atwi (w imieniu
Zamawiaj cego) wszystkie formalno ci zwi zane z uzyskaniem decyzji na wycink . Wszelkie
prace z tym zwi zane Wykonawca  zleci specjalistycznej firmie.
Na czas odwodnienia wykopów Wykonawca  uzyska zgod  na wykonanie odwodnienia od

ytkowników dzia ek, które (nawet w cz ci) znajduj  si  w zasi gu oddzia ywania
odwodnienia (leja depresji) oraz wniesie op aty za korzystanie ze rodowiska zwi zane z
odwodnieniem wykopów.

1.5.7. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem, wywo anym jako
rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8.   Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego. Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wydane
wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak

szkodliwo ci na rodowisko.

1.5.9. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne,
takie jak ruroci gi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich w adz, b cych w cicielem tych
urz dze , potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiaj cego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest  umie ci  w swym harmonogramie rezerw  czasow  dla
wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze
rozpocz cia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa ,
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada  za wszelkie, spowodowane przez jego dzia ania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiaj cego.
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Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie
budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Wykonawca zobowi zany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmuj cych:
op aty/dzier awy terenu, w tym: op aty za zaj cie pasa drogowego, op aty za wbudowanie
urz dze  w pas drogowy, rekompensaty dla w cicieli za czasowe zaj cie nieruchomo ci oraz
koszty przebudowy urz dze  obcych.
In ynier b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy
Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg
wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie
porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o , przy  transporcie
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia w adz
na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo adunków. Pojazdy i adunki powoduj ce
nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment robót w
obr bie placu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy.
W szczególno ci, Wykonawca ma obowi zek zadba  aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie , dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej, nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12 .Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do Robót, od daty Rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia Zako czenia robót przez
In yniera.
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by
potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, by y w zadawalaj cym stanie przez
ca y czas, do momentu odbioru ko cowego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie In yniera,
powinien rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13.Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i

dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas
prowadzenia Robót.
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Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych, odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  i metod.
Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
In yniera.
O terminie rozpocz cia i uko czenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które
nale y powiadomi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i te, które uzgadniaj c projekt,
postawi y taki warunek.

1.5.14.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezb dny:
a) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego,
b) bie ce utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umo liwiaj cym ruch

ko owy i pieszy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z In ynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i
organizacji ruchu, w tym:
a) usuni cia nie wbudowanych   materia ów i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zast pczej organizacji ruchu nie
podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow .

Przed rozpocz ciem robót Wykonawca uzyska decyzje zezwalaj  na wej cie z robotami w pas
drogowy, w zakresie:
- dróg miejskich
- dróg gminnych
- dróg powiatowych
Do wydania decyzji zezwalaj cej na wej cie z robotami w pas drogowy nale y opracowa  i
dostarczy  materia y zgodnie z:
- Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre lenia warunków
udzielania zezwole  na zaj cie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),
- Ustaw  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. – Dz.U. nr 106 poz. 1126 z pó .
Zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowi zany jest do zapewnienia mo liwo ci
korzystania z dróg w przypadku zaj cia ich cz ci przy wykonywaniu robót.
Wykonawca zobowi zany jest do uzgodnienia z w cicielem lub administratorem dróg termin i
sposób wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.
Wykonawca zobowi zany jest do wykonania wynikaj cego z tych uzgodnie  zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych u ytkowników o
prowadzonych pracach i wynikaj cych z tego utrudnieniach.
Wszelkie formalno ci oraz prace zwi zane z zaj ciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacj  ruchu wed ug zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalaj cej na wej cie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowi zany
jest wykona  w asnym staraniem.

1.5.15.Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych.
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W ró nych miejscach ST podane s  odno niki do Polskich Norm. Normy te winny by
traktowane jako integralna cz  warunków Kontraktu i by  stosowane w po czeniu z
dokumentacj  projektow  i ST.
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych Polskich Norm, które maj  zwi zek z
realizacj  Robót oraz stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nale y przyjmowa  ostatnie wydania dokumentów, bie ce aktualizacje oraz –
je li brak jest norm zast puj cych – normy wycofane bez zast pienia. Zak ada si , i  Wykonawca
dog bnie zaznajomi  si  z tre ci  i wymaganiami tych Norm.

1.5.16. Zapewnienie dojazdów na posesje
W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowi zany jest zapewni  dojazdy do posesji, na
których zlokalizowane s  sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagaj ce sta ego dojazdu.

1.5.17. Nadzór autorski na Terenie Budowy
Zamawiaj cy w ramach odr bnego Kontraktu ustanowi  nadzór autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzór autorski b dzie trwa  od dnia rozpocz cia robót do dnia wystawienia przez
In yniera wiadectwa Przej cia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiaj cy.
Warunki techniczne i jako ciowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant:
a) Kontrola zgodno ci realizacji inwestycji z dokumentacj  projektow  w toku
wykonywania robót budowlanych.
b) Udzia  w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiaj cego,
wykonawc  robót budowlanych.
c) Udzielanie stosownych wyja nie  wykonawcy robót budowlanych odno nie wszelkich

tpliwo ci powsta ych w toku realizacji inwestycji.
d) Udzia  w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynno ciach
maj cych na celu doprowadzenie do osi gni cia projektowanych zdolno ci funkcjonalnych.
Zamawiaj cy okre li  nast puj ce wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na
Terenie Budowy:
a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodno ci  rozwi za  technicznych,
materia owych i funkcjonalnych z dokumentacj  projektow .
b) Uzgadnianie i ocena zasadno ci wprowadzania rozwi za  zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zg aszanych przez Zamawiaj cego lub
Wykonawc  robót budowlanych w toku wykonywania robót.
c) Uzupe nianie szczegó ów dokumentacji projektowej oraz wyja niania Wykonawcy robót
budowlanych w tpliwo ci powsta ych w toku realizacji tych robót.
d) Udzia  w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiaj cego, In yniera lub
Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu.
e) Udzia  w odbiorze poszczególnych istotnych cz ci robót budowlanych oraz w odbiorze
ko cowym.
f)     Sporz dzenie dokumentacji powykonawczej uwzgl dniaj cej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i
elektronicznej.
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich bran ach przez ca y  okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie
rzadziej ni  raz w miesi cu. Nadzór autorski obejmuje równie  uczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiaj cego, In yniera i Wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu
budowy oraz narad, ka dorazowo wska e Zamawiaj cy po ustaleniu terminu wezwania przez
In yniera.

1.5.18.      Nadzór archeologiczny
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Je eli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczno  sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwi zanych z ods oni ciem obiektów zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostan  wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Je eli niezb dnym oka e si  opracowanie w zwi zku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji  nie b dzie obci  Wykonawcy. Wykonawca zobowi zany

dzie do zastosowania si  do zalece  nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robót, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywa y prac w rejonach, gdzie s  mo liwe do
wykonania.

1.5.19. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na w asny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zako czenia
Robót za wyj tkiem pozwolenia na u ytkowanie, które uzyska Zamawiaj cy.

Razem z Programem Robót Wykonawca przed y Inspektorowi wykaz wszystkich tych
zezwole .

W szczególno ci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezb dne dla uruchomienia i przekazania
instalacji i urz dze  do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowa  si  do wymaga  tych zezwole  i winien w pe ni umo liwi
kontrole i badanie robót w adzom wydaj cym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli  w adzom
na udzia  w badaniach i procedurach sprawdzaj cych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowi zków umownych.

Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy niezb dnej pomocy do uzyskania ww. zezwole  w zakresie
wynikaj cym z obowi zuj cego prawa, wedle którego Zamawiaj cy jest stron  w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy odpowiednich  pe nomocnictw, je eli b dzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiaj cemu wszystkie niezb dne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiaj cego decyzji o pozwoleniu na u ytkowanie.

1.5.20  Szkolenia dla personelu u ytkownika
             Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) przepompowni cieków
             oraz przeprowadzi szkolenie dotycz ce obs ugi i u ytkowania przepompowni cieków
             potwierdzone na pi mie przez przysz ego u ytkownika.

2.Materia y

2.1. ród a szukania materia ów

Przy wykonywaniu robót mog  by  stosowane wy cznie materia y, wyroby, urz dzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiada y wymaganiom okre lonym w np.10 ustawy Prawo



Sie  wodoci gowa  z przy czami  we wsi Czy ówek  , gmina I owa

Budowlane a tak e powinny by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w szczegó owych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia, szczegó owe
informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszystkie
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz, na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów dla Robót.
Humus i nadk ad, czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i
wiru, b  formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy

zako czeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie   b dzie prowadzi  w
obr bie Terenu Budowy adnych wykopów, poza tymi, które zosta y wyszczególnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowi zuj cymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia owe mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli

dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce
warunki:
a) In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów

w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor  b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4.   Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu
Budowy

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do
Robót, by y zabezpieczone, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez
In yniera.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustale  w
wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
In yniera.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, ma by  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
Kontraktu, zostan  przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba
rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na polecenie In yniera b  usuni te z
Terenu Budowy.
Wykonawca na w asny koszt wykona prace zwi zane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarz dc  drogi i wszelkie prace z tym
zwi zane wykona na w asny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Wymagania ogólne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysoko ci
wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, zostan  poprawione przez Wykonawc  na jego koszt.

6.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ)
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Do obowi zków Wykonawcy nale y przedstawienie programu zapewnienia jako ci, w którym
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i
ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :

a) cz  ogóln  opisuj :
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie
bada ),

- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania
tych informacji In ynierowi;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dze  pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw np.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie
transportu,

- sposób i procedur  pomiarów i bada  ( rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze  np.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci Robót.
Celem kontroli b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymaganiom norm
okre laj cych procedur  bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem
bada  materia ów ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowa  nale y wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przyst pieniem do bada  i pomiarów, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji przez In yniera.

6.4.  Raport z bada .
Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

6.5.      Dokumenty Budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy b dzie prowadzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Ksi ga Obmiaru
Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y, w
jednostkach przyj tych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi ki Obmiarów.

6.5.2. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) nast puj ce
dokumenty:
a) decyzja zatwierdzaj ca projekt budowlany i wydaj  pozwolenie na budow ,
b) protokó  przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokó  Przej cia-odbioru Robót,
e) protokó y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie,

6.5.3. Przechowywanie dokumentów
Dokumenty budowy winny by  przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacj
Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do Ksi gi Obmiaru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y
i jednoznaczny.

7.2.      Urz dzenia i sprz t pomiarowy
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Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc  i b  przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania Robot. Urz dzenia winne by
zaakceptowane przez Inspektora.

7.3.      Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu, przeprowadza si  przed ich zakryciem.

8.      ODBIÓR ROBÓT

8.1.      Rodzaje odbiorów Robót
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru,: a)odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu,
b)przej cie- odbiór cz ci robót,
c)przej cie-odbiór ko cowy robót,
d)akceptacja robót potwierdzona wiadectwem Wykonania.

8.2.      Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jako ci i ilo ci wykonanych Robót, które w dalszym
procesie realizacji, ulegn  zakryciu. Odbiór b dzie dokonywany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru
dokonuje In ynier. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty
zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

8.3.      Przej cie- Odbiór cz ciowy robót
Przej cie – Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci  Robót.
Odbioru cz ciowego Robót dokonuje si  wg. Zasad jak w pkt 8.1.

8.4.       Przej cie – Odbiór ko cowy Robót
Zamawiaj cy powo a Komisj  Odbiorow , w sk ad której wejd , oprócz przedstawicieli
Zamawiaj cego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

8.5.      Dokumenty do odbioru ko cowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego Robót jest wiadectwo
sporz dzone wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do wydania wiadectwa Przej cia Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
b) specyfikacje techniczne,
c) uwagi i zalecenia Inspektora, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalece ,
d) dziennik budowy i ksi  obmiarów,
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
f) dokumenty materia owe
g) sprawozdanie techniczne,
h) dokumentacj  geodezyjn  powykonawcz  – inwentaryzacyjn ,
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera :
- zakres i lokalizacj  wykonywanych robót,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
   przez Zamawiaj cego,
- uwagi dotycz ce warunków realizacji robót,
- dat  rozpocz cia i zako czenia robót,

Wszystkie zarz dzone przez Komisj  Odbiorow  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wed ug wzoru okre lonego przez Zamawiaj cego. Termin robót poprawkowych i
uzupe niaj cych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

9.      PODSTAWA P ATNO CI

9.1.      Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc , za jednostk
obmiarow , ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania,
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa  robót b dzie obejmowa :

- koszty Dokumentacji Wykonawcy
- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmuj ce p ace

bezpo rednie, p ace uzupe niaj ce, koszty ubezpiecze  spo ecznych i podatki od p ac,
- koszty materia ów podstawowych i pomocniczych oraz urz dze  do wykonania danej

pozycji przedmiarowej, obejmuj ce równie  koszty dostarczenia materia ów oraz
urz dze  z miejsca ich zakupu bezpo rednio na stanowiska robocze lub na miejsce
sk adowania na Terenie Budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprz tu budowlanego niezb dnego do wykonania
danej pozycji przedmiarowej, obejmuj ce równie  koszty sprowadzenia sprz tu na
Teren Budowy, jego monta u i demonta u po zako czeniu robót,

- koszty zatrudnienia przez wykonawc  personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmuj ce wynagrodzenie tych pracowników nie
zaliczane do p ac bezpo rednich, wynagrodzenia uzupe niaj ce, koszty ubezpiecze
spo ecznych i podatki od wynagrodze , wynagrodzenia bezosobowe, które wg.
Wykonawcy obci aj  dan  budow ,

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
- koszty czynno ci geodezyjnych,
- koszty monta u i demonta u obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty

amortyzacji lub zu ycia tych obiektów,
- koszty zaplecza budowy obejmuj ce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci

elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodoci gowe, kanalizacyjne,
wietlenie Terenu Budowy, zast pcze ród a ciep a do ogrzewania obiektów i robót,

urz dzenia zabezpieczaj ce materia y i roboty przed deszczem, s cem, mrozem i
inne tego typu koszty,

- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,
- koszty zu ycia, konserwacji i remontów lekkiego sprz tu, przedmiotów i narz dzi,
- koszty bezpiecze stwa i higieny pracy, obejmuj ce koszty wykonania planu

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz niezb dnych zabezpiecze  stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzie y i obuwia ochronnego, koszty
rodków sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

- koszty podró y s bowych personelu budowy,
- koszty tymczasowej organizacji ruchu,
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- koszty op at za unieszkodliwienie i sk adowania materia ów odpadowych i z
rozbiórki

- koszty op at i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm
okre lonych w odpowiednich przepisach dotycz cych ochrony rodowiska

- koszty bada  jako ci materia ów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Ko cowych,
- koszt szkole ,
- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej),
- koszty dokumentacji niezb dnej dla uzyskania przez Zamawiaj cego pozwolenia na

ytkowanie,
- koszty uporz dkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
- op aty graniczne, op aty, akcyzy i inne podatki nale ne za robocizn , materia y i

sprz t,
- wszystkie inne koszty budowy, które mog  wyst pi  w zwi zku z wykonywaniem

robót budowlanych,
- koszty serwisowania urz dze  i instalacji w Okresie Zg aszania Wad i w okresie

kojmi oraz koszty cz ci zamiennych w Okresie Zg aszania Wad.

Op aty za umieszczenie urz dze  w pasie drogowym ponosi Zamawiaj cy.

9. PRZEPISY ZWI ZANE

9.1.      Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414  z pó niejszymi
            zmianami).
9.2.  Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,

    monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).
9.3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi

zmianami).
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST-01.02

ROBOTY  ZIEMNE
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1. WST P

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót ziemnych pod wykonanie sieci wodoci gowej i przy czy  na zadaniu pn.:
„Sie  wodoci gowa we  wsi Czy ówek  wraz z przy czami ( rozga ienia ) do granic dzia ek ”

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

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

1.3.   Zakres robót obj tych Techniczn  Specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotycz  wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu
wykopów, /zasypek, podsypek i osypek i wymiany gruntu  / gruntem z urobku i /lub dowiezionym .

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi
odpowiednimi normami i TS -00.01.- Wymagania Ogólne.

2. MATERIA Y

Materia ami stosowanymi do wykonania robót b cych tematem niniejszej specyfikacji s :
- grunt wydobyty z wykopów,
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materia y do umocnienia wykopów
- materia y do odwodnienia wykopów
- materia y do podpar  i podwiesze
- materia y na k adki dla pieszych

Do wykonania robót stosowa  materia y odpowiadaj ce wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZ T

Roboty ziemne, zwi zane ze zdj ciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów  oraz zasypaniem
prowadzone mog  by  r cznie lub przy u yciu nast puj cego  sprz tu mechanicznego:

- koparki,
- spycharki,
- równiarki,
- walce,
- opaty, szpadle,
- p yty i walce wibracyjne,
- do odwodnienia powierzchniowego – ig ofiltry, pompy spalinowe i elektryczne
- i inny sprz t odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w
projekcie   organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora,
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4. TRANSPORT

Samochód samowy adowczy i inne rodki transportu-odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora .

yte rodki transportu musz  by  sprawne technicznie.
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
Dar  z humusem nale y zabezpieczy  przez przykrycie przed nadmiernym wyschni ciem i
zawilgoceniem lub wywie  w pobli e miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania po zasypaniu ruroci gów.

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1. Warunki szczególne wykonania Robót

5.1.1.Wykopy

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane na rz dnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroko  winna by  dobrana do rednicy ruroci gu .

1.Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy  je w terenie
za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.

Wytyczenie robót powinno by  wykonane przez geodet  z uprawnieniami.
Projektowan  o  kana u (przewodu) nale y oznaczy  w terenie w sposób trwa y i widoczny z
za eniem ci gu reperów roboczych. Punkty na  osi nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych
palików,  tzw. Ko ków osiowych z gwo dziami . Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu
trasy i osiach  wszystkich studzienek,  a na odcinkach prostych, co oko o 30-50 m. Na ka dym
odcinku nale y utrwali , co najmniej 3 punkty. Ko ki wbija si  po obu stronach wykopu, tak, aby
istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym
repery robocze nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej . Szkice sytuacyjne reperów i ich
rz dne Wykonawca przeka e Inspektorowi.
Przed przyst pieniem do w ciwych robót ziemnych nale y usun  dar  i ziemi  ro linn
pryzmuj c j  z jednej strony wykopu liniowego  lub rozebra  istniej ca nawierzchni ,  zainstalowa
urz dzenia odwadniaj ce, zabezpieczaj ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu jest zale na od g boko ci jego zalegania. Zdj  nale y
humusu na ca ej g boko ci jego zalegania. Zdj ty humus nale y spryzmowa  oraz zabezpieczy
przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a tak e naje aniem przez pojazdy lub wywie  w
miejsce uzgodnione z Inspektorem i zabezpieczy . Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym
gruntem nieorganicznym.
Urz dzenia odwadniaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania robót.
Obni enia wód gruntowych nale y dokonywa , gdy woda uniemo liwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad otwartymi wykopami ustawi awy celownicze
umo liwiaj ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych aw.
W miejscach gdzie ruroci gi prowadzone s  w  drodze o nawierzchni  betonowej  nale y
drog  rozku   sprz tem mechanicznym wcze niej nacinaj c  pi  do betonu aby nie
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poszarpa  nawierzchni  , gruz wywie  ,  rozebra  chodniki   z p ytek betonowych o wym.
35 x35  , kraw niki betonowe 15x30  oraz obrze a  30 x8 cm  w miejscach gdzie b
wykonywane roboty ziemne  dla ruroci gów.
Po  u eniu ruroci gów  naprawi   nawierzchni  , odtworzy   chodniki .

2.Odwodnienie wykopów

    Woda  gruntowa wyst puje w strefie  najbardziej obni onych  partii  terenu oraz przy
   rzece Czerna  .

Przy niewielkim nap ywie wód gruntowych do wykopu stosowa  odwodnienie powierzchniowe
poprzez drena  lub rowek g boko ci 20 cm wykonany wzd  jednej ze cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku du ego nap ywu wód gruntowych
odwadnia  ig ofiltrami u onymi dwustronnie w odleg ci co 1,0 m, w uk adzie jednopi trowym.
Czas pracy urz dze  do odwodnienia odcinka d ugo ci 50m dotyczy wykonania wykopu, pod a,

enia ruroci gów, wykonania podsypek i obsypek. Przyj ty orientacyjnie czas pracy urz dze .
Przy du ym nap ywie wód ig ofiltry nale y zag ci , przy ni szym nale y stosowa  rzadsze
rozstawienie ig ofiltrów. Wod  z odwodnie  odprowadza  do najbli szego odbiornika.
Ka dorazowo sposób odwadniania nale y dobra  do aktualnie panuj cych warunków gruntowo-
wodnych i uzgadnia  na bie co z Inspektorem .

3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona  zgodnie z norm  BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie  wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  lub
biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj  lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposób nie koliduj cy z ruroci gami.  Kable nale y zabezpieczy  w sposób
wskazany przez ich w cicieli.
Ruroci gi drenarskie w przypadku ich przerwania nale y bezzw ocznie odtworzy  .
Szeroko  wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami przewodu i
studzienek , do których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i
uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by  od ony przez Wykonawc  na odk ad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z In ynierem.
Wej cie po drabinie do wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej
ni  1 m od poziomu terenu, w odleg ci nie przekraczaj cej 20 m.
Nachylenie skarp wykopów powinno by  wykonywane zgodnie z dokumentacj , przy g boko ci
wykopu do 4 m,  nie wyst powaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obci aniu naziomu w
zasi gu klina od amu. Dopuszcza si  nast puj ce bezpieczne nachylenia skarp:
u podnó a pochylonej skarpy  w dnie wykopu.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej
projektowanej o 0,10 m.
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed

eniem przewodów rurowych. Wykopy nale y wykonywa  bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku wyst powania w dnie wykopu gruntów nieno nych (np. namu y  gliniaste),
nale y go wybra   grunt nieno ny do gruntu no nego i uzupe ni   piaskiem stabilizowanym
cementem .
Przy wykonywaniu wykopów w bezpo rednim s siedztwie istniej cej budowli na g boko ci
równej lub wi kszej ni  g boko  posadowienia tych budowli nale y je zabezpieczy  przed
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osiadaniem i odkszta caniem. Je eli taka sytuacja wyst puje musi j  zidentyfikowa  projektant a
konstruktor poda  rozwi zanie.

W miejscu krzy owania si  ci gów pieszych z wykopem nale y wykona  przykrycie wykopów
adkami z barierkami dla przej cia pieszych.

W przypadku przeg bienia wykopu pod ruroci g wykona aw wirow  i zag ci .
Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza  +3 cm dla gruntów zwi ych, +5
cm dla gruntów wymagaj cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szeroko ci wi kszej ni  1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie mo e si
ró ni  od projektowanych pochyle  wi cej ni  o 10 %.

5.2.2.. Przygotowanie pod a
Przewody nale y uk ada  w wykopie na odpowiednio przygotowanym pod u. Przed
przyst pieniem do wykonania pod a nale y dokona  odbioru technicznego wykopu.
Materia  na podsypki powinien spe nia  nast puj ce wymagania :
-     nie powinny wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 20 mm,
- materia  nie mo e by  zmro ony,
- nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.
Zag szczanie pod a powinno by  wykonane do Is nie mniej ni  1,0 zgodnie z norm  BN-
77/8931-12 w drogach  ; Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.

5.2.4. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
Zasypka  i zag szczenie gruntu nie powinno spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i
obiektów na przewodzie. Zasypk  nale y wykona  z miejscowego gruntu przepuszczalnego.
Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi  co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza si  w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kana ami z wy czeniem odcinków na z czach,
- etap II –po próbie szczelno ci z cz ruroci gów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

po cze ,
- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym je li max. Wielko  cz stek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i rozbiórk  deskowa  i rozpór cian  wykopu.
Zasypk  wokó  studzienek rewizyjnych, wykonywa  r cznie, warstwami nie przekraczaj cymi 20
cm wraz z jednoczesnym zag szczaniem poszczególnych warstw.
Zag szczanie gruntu powinno by  wykonane do Is nie mniej ni  1,0 zgodnie z norm  BN-
77/8931-12.
Na odcinku od 7 za punktem 9 ( w odleg ci  19,00 m)  nale y wymieni  grunt  na d ugo ci
wykopu  71,00 m.
Na odcinku  od  punktu 16  za punktem  38   nale y wymieni  grunt na d ugo ci  75,00 m oraz na
odcinku  od 41   do 44   na d ugo ci  32,50 m .
Na odcinku od punktu  44   do 46   na d ugo ci  45,00 m
Na odcinku od  9 do 59  ( uk) na d ugo ci 278,5 m
Na odcinku od 33 – 38 wymiana  gruntu  na odcinku  o d ugo ci 116,5 m
Na odcinku od 33 – 43 (+ 3,0 m  za punktem 43)wymiana gruntu  o d ugo ci 62,00 m
Pomi dzy odcinkiem 49 a 50  pocz tek wymiany gruntu (  w odleg ci 25,00 mm  od punktu 49 )
wymiana gruntu  na d ugo ci 150,00 m.
Na odcinku od punktu 51 pomi dzy odcinkiem   69  na d ugo ci 108,00  m wymiana gruntu .
Na odcinku od  punktu 54 do 58 wymiana gruntu na d ugo ci 145,00 m .
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Po zako czeniu prac sieciowych nale y przywróci  do stanu pierwotnego nawierzchni  na ca ej
ugo ci tras ruroci gów i obiektów kubaturowych,  rowy – wyprofilowa  skarpy i dno.  Ziemi

urodzajn  – humus roz cieli   po uprzednim splantowaniu terenu, roz cielenie humusu  na terenach
nieutwardzonych.

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca winien wykona  badania maj ce na celu:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
- okre lenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okre lenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robót winna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na Placu
   Budowy sta ych punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wod ,

- badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci, wilgotno ci i
zgodno ci z okre lonym w dokumentacji,

- badanie  i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego pod a wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i warunkami okre lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia

poszczególnych jego warstw.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Jednostk  obmiarow  robót ziemnych  jest :

     m³ - zdj tej, nast pnie roz cielonej warstwy humusu i darni, liczony:
jako iloczyn d ugo ci na której wyst puje wg. profili w dokumentacji projektowej *
szeroko ci wykopu wyliczonego jak dla robót ziemnych * grubo  warstwy, wg.
Dokumentacji geotechnicznej,

       m³ -   odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):
   wykop jest liczony jako iloczyn: d ugo ,  liczona w osi przewodu*g boko , liczona wg.

profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu (spodu rozebranych dróg)  do  spodu
podsypki*szeroko  wykopu, równa rednicy przewodu +2*20cm lub szeroko  w miejscu
wyst powania studzienek betonowych, równa rednicy zewn. studzienki  +2*60cm,

m³  -  wykonania zasypania wykopów z gruntu dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zag szczeniem:

       zasypanie wykopów  jest liczone jako iloczyn: d ugo ,  liczona w osi przewodu do osi
studzienki*g boko , liczona wg. profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub
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spodu odtwarzanych dróg do wierzchu  obsypki  * szeroko  wykopu, równa rednicy
przewodu +2*20cm.

m³  - uk adanie i zag szczanie  podsypki.
obj to  podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn d ugo ci kana ów wg. profili w
dokumentacji projektowej ( liczonej w osi przewodu do lica studzienek* szeroko  wykopu
jw.* grubo  podsypki lub obsypki,
Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szeroko  * grubo  minus  rury.

m³  - rozbiórka i naprawa nawierzchni betonowej

m2  - rozbiórka chodników i nawierzchni z kostki betonowej
m -  kraw niki i obrze a

8.ODBIÓR  ROBÓT

8.1  Warunki szczegó owe

Odbioru robót ziemnych nale y dokona  zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” wydanymi  przez
Instytut Techniki Budowlanej  w Warszawie.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w TS -00.00.

9.1.  P atno ci

Cena  jednostkowa  1 m³ wykopu  obejmuje odpowiednio :
- zdj cie ziemi urodzajnej - humusu,
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniej cego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie urz dze  podziemnych w wykopie,
- odspojenie gruntu ze z eniem urobku na Placu Budowy bezpo rednio przy wykopie,
- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacj ,
- wykonanie niezb dnych zej  do wykopu,
- wykonanie k adek przejazdowych i k adek dla pieszych,
- r czne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odk adu,
- zabezpieczenie urz dze  podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku
   przerwania,
- umocnienie cian wykopów wraz z rozbiórk

Cena  jednostkowa  1 m³  podsypki  i obsypek  obejmuje odpowiednio :
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk ,
- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i  z zag szczeniem,
- ci cie wypuk ci oraz zasypanie wg bie  z wyrównaniem powierzchni podsypek
   i  obsypek.

Cena  jednostkowa  1 m³ zasypki  obejmuje odpowiednio :
- zasypanie wraz z zag szczaniem wykopów ziemi  z odk adu i  przywiezion  z czasowego
  odk adu,
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- ci cie wypuk ci oraz zasypanie wg bie  z wyrównaniem powierzchni terenu
  po zasypce,
- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,
- roz cielenie ziemi urodzajnej – humusu,
- posianie traw.

10. PRZEPISY  ZWI ZANE

Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE .
10.1.Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okre lenia, symbole, podzia  i opis
gruntów.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu.
PN-68/B-06050        . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

             badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów

wodoci gowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.

9.2. Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych- cz  1- Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST – 01.03

SIE  WODOCI GOWA  Z  PRZY CZAMI
 ROBOTY MONTA OWE
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1. WST P

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru, sieci wodoci gowej  na zadaniu p.n „Sie  wodoci gowa  we  wsi Czy ówek wraz z
przy czami ( rozga ienia ) do granic dzia ek ”

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych Techniczn  Specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania robót monta owych ruroci gów
i uzbrojenia  .
W zakres robót uj tych niniejsz  Techniczn   Specyfikacj  wchodz :

1. Ruroci gi wodoci gowe

1.1. Sie  wodoci gow  nale y u   z rur PE PN 10 - fi  110 mm, fi 90 mm , fi 50 mm
wykonany z rur ci nieniowych z polietylenu twardego (PE) 10 SDR 17 zgodnie wg BN-
74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 .

1.2. Odcinki przy czy  wodoci gowych  do granicy dzia ki  wykonane z rur PE PN 10 - fi 32
mm.

1.3. Sie  wodoci gow   nale y uzbroi  w armatur   odcinaj  w wykonaniu ko nierzowym w
projektowanych w ach  po czeniowych . Jako armatur  odcinaj  (przep yw wody)
nale y stosowa : zasuwy eliwne - klinowe owalne ko nierzowe z uszczelnieniem
mi kkim firmy np. Hawle lub innej o  parametrach podobnych z  obudow  wg PN-
83/M-74024 i skrzynka uliczn eliwn  z napisem WODA.

1.4.Jako elementy monta owe do przy czy nale y stosowa : z czki skr tne i nasuwki
z polietylenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-76/C-89202 oraz nawiertaki na
sieci  samowierc ce  np. firmy HAWLE  zaopatrzon  w  dr ek oraz skrzynk  uliczna
lub inne  o niegorszych parametrach technicznych.

2. Przej cia pod przeszkodami

Na trasie ruroci gów  w miejscu przej cia pod drogami, ciekami, przepustami  u  rury
ochronne.
Przej cia  pod drogami nale y wykona   przeciskiem  w rurach ochronnych  w miejscach
oznaczonych  na  mapach,  ko cówki rury ochronne  zabezpieczy   manszetami  np. Integra .
Na odcinku   ruroci gu od  od w a   nr 28 L  zako czony w  po czeniu  z przewodem  fi 50
mm  ( przed w em  nr 34  ) wykona  przewiert sterowany  poziomy rurami PE 80 SDR 13,6
PN 10 , o rednicy 225x16,6mm  .
Przewiert  sterowany  w os onie z bentonitu  o rednicy  fi 110 x 8,1 mm .
Przewiert sterowany  nale y zleci   firmie posiadaj cej uprawnienia  .
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1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji  zgodne z Dokumentacj  Techniczn
oraz  TS - 00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Wymagania dotycz ce robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , Techniczn  Specyfikacj  i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIA Y

Budowa sieci wodoci gowej wraz z przy czami do granicy dzia ki  z rur:

rury PE  wed ug rury ci nieniowe z polietylenu twardego (PE) 10 wg BN-74/6366-04 [46]

i BN-74/6366-03 o rednicach fi 32, fi 63, fi 90,110 mm,

Armatura  odcinaj ca  na sieci

Zasuwa odcinaj ca ko nierzowa  fi 100 mm / do zgrzewania /
Zasuwa  odcinaj ca ko nierzowa fi   80 mm
Zasuwa  odcinaj ca ko nierzowa fi   50 mm
Hydranty nadziemne fi 80 mm  /DUO / z kolanem eliwnym ze stopk
Hydranty nadziemne fi 80 mm    /H4 / sztywny
Nawiertki  przy czeniowe  jednostronne  (PN10) fi 110/5/4”

Studnie z kr gów elbetowych  :

Studnie  z kregów  elbetowych  fi 1000 mm    przykryte p yt   elbetow   nastudzienn
            z w azem eliwnym fi 600 mm  .

Kszta tki

Trójnik PE  fi 110/110 mm
Redukcja  PE fi 110/90 mm
Redukcja  PE fi 110/63 mm
Redukcja  PE fi 63/32 mm
Redukcja  PE fi 90/50 mm
Redukcja  PE fi 50/32 mm
Redukcja  PE fi 63/32 mm
Trójnik redukcyjny  PE  fi 110/63  mm
Trójnik siod owy  fi 50/ 32 mm
Kolano  PE  fi 110 mm
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Trójnik redukcyjny  fi 90/63 mm
Trójnik redukcyjny  fi 110/90 mm
Trójnik redukcyjny  fi 110 mm
Trójnik redukcyjny  fi 50/32
Przed enie ko nierzowe  l=800 mm  fi 80 mm
Odga zienie  siod owe  SATURN  fi 110 mm

3. SPRZ T

Sprz t odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora .

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne rodki transportu-  odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez In yniera.

5. WYKONANIE  ROBÓT
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni  mo liwo  spuszczenia wody z ruroci gu
nie mniej jednak ni  0,1%
Przykrycie ruroci gu powinno odpowiednio wynosi  min. 1,50 m Odleg  osi przewodu w
planie od urz dze  podziemnych i naziemnych oraz od ciany budowli powinna by  zgodna z
dokumentacj . Po czenie rur nale y wykonywa  w sposób nast puj cy: rury z tworzyw
sztucznych PE przez zgrzewanie, po czenia ko nierzowe z armatur  nale y wykonywa

czami uszczelnionymi pier cieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale y stosowa uki, kolana i trójniki w
przypadkach, gdy k t nachylenia w stopniach przekracza nast puj ce wielko ci:
- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy k t odchylenia przekracza wielko
dopuszczalnej strza ki ugi cia
przewodu podan  w warunkach technicznych wytwórni, Wykonawca jest zobowi zany do
uk adania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si  w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by  zgodne z dokumentacj , przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia
nale y umieszcza : odga zieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku
przewodów z tworzyw sztucznych PE zgrzewanych przy zastosowaniu kszta tek nie ma
potrzeby stosowania bloków oporowych.

5.1. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przej cia przewodu pod drogami  gruntowymi mo na wykonywa  rozkopem   ,nale y
pami ta , e   musz  by   zag szczone  podczas zasypywania. Powinny by  wykonane w
rurze ochronnej.

rednice rur ochronnych  :
fi 225 mm  mb 8,0+8,0+6,0+5,0+7,5+4,0+4,5+9,0+5,0+5,0+3,5+6,0 razem 71,5 m
fi 180 mm  mb. 7,0 razem      7,00 m
fi 110 mm  mb.5,5+6,5 razem  12,00 m
rura  w kolizji z kanalizacj    fi 280  PE   - 12,00 m
rura  w kolizji z kanalizacj    fi  225 PE   - 34,00 m
rura w kolizji  z kanalizacj    fi  180 mm  - 13,0  m
rura  fi 110  PE  na przy czach          - 42,5  m
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Natomiast  przej cia pod drogami asfaltowymi  oraz przez  rzeczk  nale y wykona
przeciskiem w  rurach ochronnych  z PE  na  p ozach lizgowych  INTEGRA  typ B ,C .
Ko ce rury ochronnej powinny by  usytuowane poza korpusem drogowym w odleg ci od l
do 2 m od granicy pasa , a w przypadku istnienia rowów odwadniaj cych poza nimi.
Pier cienie uszczelniaj ce typ N  maj  za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni mi dzy
przewodem a rur  ochronn  przed dostaniem si  do jej wn trza wody lub innych
zanieczyszcze  oraz przed wydostaniem si  na zewn trz w niekontrolowany sposób wody
pochodz cej z ewentualnej awarii przewodu.
Pomi dzy  odcinkiem  31-  32 , 41  43    nale y zamontowa   rure ochronn    fi 225  PE l=
9,00 ,przed i za  rur   postawi  studnie z kr gów betonowych   fi 1000  mm  z dnem pe nym
,przykryta  p yta nastudzienn  i w azem eliwnym  D 400 .W studni osadzi   stopnie  z azowe
.

5.3.Przewiert sterowany

Na odcinku   sieci wodoci gowej   od  28  do 34   nale y wykona  przewiert sterowany
rur   PE  fi 110 x 8,1 mm  w os onie z betonitu   mb 201,5

5.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe nale y umieszcza  pod zasuwami i hydrantami.

Blok oporowy powinien by  tak ustawiony, aby sw  tyln cian  opiera  si  o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mo liwo ci spe nienia tego warunku, nale y przestrze
mi dzy tyln cian  bloku a gruntem rodzimym zala  betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nale y zasypywa  (do rz dnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoci gowego.

5.5. Armatura odcinaj ca

Armatur  odcinaj  (zasuw ) nale y instalowa :

- na wcince do istniej cego wodoci gu jak w projekcie na odga zieniu do hydrantu.

- na  przy czach w sposób umo liwiaj cy odci cie dop ywu wody do poszczególnych
odbiorców (w zestawie nawiertki) bez  nawiercania  ruroci gu g ównego .

5.6. Hydrant nadziemny

Hydranty nale y umieszcza  zgodnie z projektem z wyposa eniem zabezpieczaj cym przed
niekontrolowanym poborem wody i armatur  odcinaj  (zasuwy).

5.7. Elementy monta owe

Elementy te nale y stosowa :
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Kszta tki z PE 100 oraz PVC dla monta u zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie.

5.8.   Przej cia ruroci gów przez przeszkody

Na skrzy owaniach ruroci gów z istniej cymi przeszkodami ( drogi, cieki wodne)  przewody
nale y umieszcza  w rurach stalowych os onowych. Ko ce rur ochronnych nale y zamkn
np. korkiem  z pianki poliuretanowej. Przej cia pod ciekami oznakowa  tabliczkami na s upku
stalowym.

6. KONTROLA  JAKO CI

6.1. Próba szczelno ci
6.1.1. Wykonywa  zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nast puj cych
zasad:
- ruroci gi d sze ni  800 m nale y próbowa  odcinkami po 200 m,
- uki, trójniki, za lepki i zamontowana armatura musz  by  odkryte podczas próby proste
odcinki ruroci gu (mi dzy z czami) powinny by  przysypane i grunt zag szczony, a próba
mo e si  odby  w 48 godzin po zasypaniu,
- prób  szczelno ci nale y przeprowadza  po ca kowitym zako czeniu monta u i wzrokowym
sprawdzeniu po cze ,
- miejsca odpowietrze  musz  znajdowa  si  we wszystkich najwy szych miejscach sieci
nape nienie ruroci gu musi odbywa  si  bardzo powali w najwy szym punkcie sieci (1 km
ruroci gu w 7 godzin),
- po ca kowitym nape nieniu i odpowietrzeniu ruroci gu nale y pozostawi  go na 12 godzin
dla ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si  ci nienia próbnego wody w przewodzie nale y przez 30 minut
sprawdza  jego wielko ,
- ruroci g powinien by  poddany podwy szonemu ci nieniu tylko przez czas wymagany przez
normy , nie d ej ni  24 godziny,
- po zako czeniu próby zmniejsza  ci nienie powoli w sposób kontrolowany.
Próby przeprowadzi  na ci nienie 1,0 MPa. Wynik prób mo na uzna  za pozytywny je eli w
czasie 30 min nie wyst pi obni ka ci nienia.
Po zako czeniu prób szczelno ci wykona  p ukanie przewodu wod  w ilo ci przekraczaj cej
10-ciokrotn  obj to  p ukanego odcinka.

Dezynfekcja przewodów

Dezynfekcj  przeprowadzi  przy u yciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewo nego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spu cie
wody chlorowej i ponownym przep ukaniu przewodu nale y pobra  próbki wody dla bada
bakteriologicznych.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jako ciowej b dzie zgodno  wykonanych robót i u ytych Materia ów z
Dokumentacj  Projektow , Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami In yniera.
W ramach kontroli jako ci nale y :

podda  ruroci gi próbie na szczelno ,
sprawdzi  usytuowanie studzienek, armatury, urz dze ,
sprawdzi  zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
sprawdzi  podparcia, podwieszenia armatury, ruroci gów,
sprawdzi  prawid owo  wiercenia otworów i wykonania przej  przez przeszkody,
sprawdzi  szczelno  instalacji,
sprawdzi  prawid owo  zamontowania rur ochronnych
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7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. ugo  ruroci gów  nale y mierzy   na odcinkach  prostych w  ich osi  w
            metrach , wyodr bniaj c d ugo ci   ruroci gów w zale no ci  od rodzaju  rur
            i   rednic .

7.2. kszta tek z wyj tkiem  ruroci gów z tworzyw sztucznych (PCW i polietylenu  )
nie wlicza si   do d ugo ci  ruroci gu , a oblicza  si  w szt. rzeczywi cie wbudowanych,
7.4. dla pozosta ej armatury / zasuwy , hydranty /

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne”.

8.2. Warunki szczegó owe odbioru robót

Odbiór techniczny nast puje po zako czeniu monta u kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
bada  jak w pkt.6.2.

Nale y sprawdzi :

- prawid owo  zamontowania i dzia ania armatury,
- prawid owo  wykonania ruroci gów i ich po cze , przewiertów,
- prawid owo  wykonania izolacji,
- szczelno  przewodów.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

Cena jednostkowa u enia 1 mb ruroci gów obejmuje odpowiednio :
- monta  ruroci gów,
- monta  kszta tek, armatury
- monta  bloków oporowych,
- oznakowanie w terenie przej  pod rowami,
- p ukanie i kontrola szczelno ci ruroci gów,

Cena jednostkowa wykonania 1 m przewiertu  lub monta u rury os onowej obejmuje
odpowiednio :
- wykonanie komór monta owych i ich likwidacja,
- wykonanie przewiertów/przej  przez przegrody ziemne, cieki wodne,
- oznakowanie przej  przez cieki.

10.  PRZEPISY  ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e,
PN-88/B-06250  Beton zwyk y
PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/M-74091 Armatura przemys owa. Hydranty nadziemne na ci nienie nominalne 1 Mpa.
PN-63/M-74085 Armatura przemys owa. Klucz do zasuw i hydrantów.
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PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700  Bloki oporowe.
PN-85/H-74306 Armatura i ruroci gi. Wymiary po czeniowe ko nierzy na ci nienie

nominalne do 1 Mpa.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe

systemy przewodowe z niezmi kcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Monta owych.-tom II- Instytut

Techniki Budowlanej,
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja monta owa producenta rur i armatury.
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 SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

 KOD CPV 45232150-8:
Roboty w zakresie budowy sieci wodoci gowych , pompowni wody oraz

przy czy wodoci gowych ( do granic dzia ek )
we wsi  Jankowa  aga ska  - gm. I owa , woj. Lubuskie
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ZAWARTO   OPRACOWANIA:

Lp. ST TYTU Strona

1. ST – 00.01 Wymagania ogólne 1-21

3. ST-01.02 Sie  wodoci gowa – roboty ziemne 22-29

4. ST-01.03 Sie  wodoci gowa   - roboty monta owe 30-36

5. ST-01.04 Pompownia wody 37-51

6. ST-01.05 Rozbiórki naprawa  nawierzchni 52-55

7. ST-01.06 Doprowadzenie energii  do pompowni 56-61
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – 00.01

WYMAGANIA  OGÓLNE
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1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi si  do wymaga  wspólnych,
dla   wszystkich wymaga  technicznych, dotycz cych wykonania i odbioru robót, które
zostan   wykonane na  zadaniu – „ Sie  wodoci gowa , z przy czami do granic dzia ek we
wsi Jankowa aga ska , gmina I owa ”
Obecnie  w  miejscowo ci   nie ma sieci wodoci gowej  za wyj tkiem  sieci wodoci gowej

cej w asno ci   PKP ,która  zasila budynki  nale ce do PKP oraz  budynki znajduj ce
si  w pobli u   sieci PKP, pozosta e gospodarstwa posiadaj   w asne  uj cia wody.
Sie  wodoci gowa obj ta niniejsz   specyfikacj  obejmuje  wykonanie sieci wodoci gowej
wraz z przy czami do granic dzia ek  , które nale y wykona  z rur  PE zgrzewanych   przy
rednicach    fi 140 ,  90  mm doczo owo, natomiast pozosta e ruroci gi  o rednicy  fi 63

mm  czone elektrooporowo   np. PIPE LIFE lub innego producenta o  podobnych
parametrach.
Ruroci g tranzytowy  o rednicy  fi 140 mm  z rur PE  nale y w czy   do  Stacji
Uzdatniania  Wody w miejscowo ci Szczepanowo .
W zakresie  niniejszego zadania  jest wybudowanie  :
1.1.1  pompowni  wody z kr gów  betonowych  o rednicy 1500 mm elbetowych z  betonu
B 45   o g .  1,8 m  w wykopie otwartym  wyposa onej    w urz dzenia:

Pomp   OPA .6.01 z silnikiem   SKg 100 L -2  H=14,9 m H2O  sterowanej
wy cznikiem ci nieniowym  zamontowanym na ruroci gu t ocznym    , armatur   /
przepustnica  / oraz  ruroci gi technologiczne   szt.1 .
Grzejnik  elektryczny o mocy  0,5 kW  szt.1
Ogrodzenie  / z siatki na s upkach osadzonych w  fundamentach  z betonu B 10  o
wym. 0,22 x 0,33x1,00  na podmurówce  l= 18,50 m, prz a  o d . 2,10 m  /
Brama  wjazdowa  o szer.3,6 m i wysoko ci 1,8 m
Szafka  przy czeniowo-pomiarowa
Szafka sterownicza
Powierzchnia  pokryta polbrukiem  gr 8 cm – 26,00  m2

enie  kabla YKY 4x2,5 mm2 w rurach   5,00 m
enie  kabla YKY 3x1,5 mm2 w rurach 10,00 m

Sie  rozdzielacza  wykonana b dzie z rur PE o  rednicach  fi 63 mm, 90 mm, 140 mm .
Przy cza  do budynków   o rednicy  fi 32mm; 40 mm; 50 mm.
1.1.2 Ruroci gi  z rur  PE o nast puj cych rednicach i d ugo ciach :

W1  ruroci g  PE fi 140 mm – 1127,00 m
W2  rurociag  PE fi 140 mm –   207,00 m
W3  ruroci g  PE fi 140 mm – 1353,00 m
W4  ruroci g  PE fi 140 mm –     64,00 m
W5  ruroci g  PE fi 140 mm –   140,00 m
W7  ruroci g  PE fi 140 mm –     93,00 m
W8  ruroci g  PE fi 140 mm –   320,00 m
W9  ruroci g  PE fi 140 mm –     77,00 m
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W10ruroci g  PE fi 140 mm –    206,00 m
W13rurociag  PE fi 140 mm –  1238,00 m
W14ruroci g  PE fi 140 mm –  1052,00 m
W15ruroci g  PE fi 140 mm –    105,00 m
W16ruroci g  PE fi 140 mm –    535,00 m
W17ruroci g  PE fi 140 mm –    174,00 m
W18ruroci g  PE fi 140 mm  –   236,00 m
W19ruroci g  PE fi 140 mm  –     75,00 m
W20ruroci g  PE fi 140 mm   –   191,00 m
Ogó em  ruroci g  PE  fi 140 mm –   7193,00 m

W6  ruroci g  PE fi   63 mm              –  111,00 m
W11ruroci g  PE fi   90 mm              –  105,00 m
Ruroci g PE fi  32 mm / przy cza/  –   813,00 m
Ruroci g PE fi  40 mm / przy cza/  –   477,00 m
Ruroci g PE fi  50 mm / przy cza/  –     39,00 m

1.1.3 Przeciski pod torami i drogami powiatowymi i gminnymi  jn.
Przecisk    l=30,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=40,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=24,00 m rura  ochronna  fi 159 x 6 mm szt.1
Przecisk    l=22,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=33,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=11,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.6
Przecisk    l=  8,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.2
Przecisk    l=  8,00 m rura  ochronna  fi 108 x 6 mm szt.5
Przecisk    l=  5,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=24,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=16,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=12,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.2
Przecisk    l=  6,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=12,00 m rura  ochronna  fi 108 x 6 mm szt.1
Przecisk    l=  5,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=16,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=10,00 m rura  ochronna  fi 108 x 6 mm szt.1
Przecisk    l=10,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=  9,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1
Przecisk    l=15,00 m rura  ochronna  fi 273 x 7 mm szt.1

   1.1.4 Armatura i uzbrojenie sieci i  przy czy :
Hydranty podziemne  fi 80 mm   szt.38
Zasuwy ko nierzowe   fi 80 mm  szt.40
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Zasuwy ko nierzowe  fi 125 mm szt.33
Zasuwy ko nierzowe  fi 100 mm szt.3
Zasuwa ko nierzowa   fi  50 mm szt.3 / w tym 2 szt. na przy czach/
Nawiertki ( nasady ) na ruroci gu  fi 63/1”            szt.2
Nawiertki na ruroci gu  fi 63/1 1/4 ”     szt.2
Nawiertki na ruroci gu  fi 90/1 1/4 ”     szt.2
Nawiertki na ruroci gu  fi 90/1”            szt.1
Nawiertki na ruroci gu  fi 140/1”          szt.65
Nawiertki na ruroci gu  fi 140/1 1/4”    szt.11
Nawiertki na ruroci gu  fi 140/1 1/2”    szt.2

Zakres stosowania ST

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

1.2. Zakres Robót obj tych ST

Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z ni ej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 Wymagania ogólne

ST-01.02 Sie  wodoci gowa – roboty ziemne

ST-01.03 Sie  wodoci gowa – roboty monta owe

ST-01.04 Pompownia wody

ST-01.05 Rozbiórka  i naprawa nawierzchni

ST-01.06 Doprowadzenie energii  do pompowni

7.1.. Okre lenia podstawowe

yte w ST i wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co:

1.4.1. Dziennik Budowy – urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i
okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej, mi dzy
Inwestorem, Wykonawc  i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.
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1.4.4. Ksi ga Obmiaru – akceptowany przez inspektora nadzoru s cy do wpisywania przez
Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w ksi dze obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

1.4.5. Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonywania Robót, zgodnie z
Dokumentacj  Projektow  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.

1.4.6. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.7. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie
obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i
rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.8. Odpowiednia ( bliska) zgodno  – zgodno  wykonywanych robót z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony, z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.9. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, b ca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.4.10. Teren robót – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich
czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST, postanowieniami umowy i poleceniami In yniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w warunkach Kontraktowych przeka e Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksi  Obmiaru, Dokumentacje Projektow  i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili ko cowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy  – szt. 3

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc :

Projekt organizacji budowy

BIOS

Dokumentacj  powykonawcz , w tym dokumentacj  geodezyjno – wykonawcz  dla
zrealizowanych robót – umo liwiaj  naniesienie zmian na map  zasadnicz  i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z
zainteresowanymi instytucjami wed ug obowi zuj cych procedur wraz z uzyskaniem
stosownych pozwole   i zezwole  na zaj cie pasa drogowego.
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Dokumentacje filmowa Terenu Budowy. Przed rozpocz ciem robót Wykonawca winien
opracowa  dokumentacj  filmow  terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych
etapów robót. W dokumentacji filmowej nale y w szczególno ci uwzgl dni  stan
nawierzchni dróg, chodników, cie ek rowerowych, zieleni, okolicznych budynków i
budowli, np. W pobli u, których prowadzone b  roboty budowlane.
Dokumentacja filmowa ma s  Wykonawcy i Zamawiaj cemu jako zabezpieczenie w
przypadku ewentualnych roszcze  osób trzecich.
Dokumentacj  filmow  nale y ka dorazowo przed rozpocz ciem etapu robót przed
Inspektorowi i Zamawiaj cemu w formie elektronicznej na p ycie CD lub DVD w formacie
mpeg po 1 egzemplarzu.

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze
Konieczno  opracowania przez Wykonawc  dokumentacji warsztatowych i projektów
roboczych b dzie wynika  z:

 Rodzaju i w ciwo ci sprz tu stosowanego przez Wykonawc
 Rodzaju i w ciwo ci materia ów stosowanych przez Wykonawc .

Opracowane dokumentacje i projekty b  zgodne z wytycznymi producentów stosowanego
sprz tu i materia ów.

Dokumentacje Techniczno – Ruchowe (DTR) Urz dze

Instrukcje obs ugi i konserwacji

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawc  dokumentacji, Wykonawca uwzgl dni w
cenach jednostkowych Robót.

1.5.3.   Zaplecze Wykonawcy i media
Zamawiaj cy nie ma mo liwo ci udost pnienia terenu na zaplecza g ówne i pomocnicze dla
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym zwi zane Wykonawca uwzgl dni
w Cenie Kontraktowej.
Wszystkie sprawy zwi zane z uzgodnieniem i wykonaniem pod cze  linii telefonicznej oraz
mediów (energia, woda, odprowadzenie cieków) do celów zaplecza i budowy Wykonawca
wykonana we w asnym zakresie i uwzgl dni w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca b dzie te  ponosi  wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania istniej cego ruchu publicznego w s siedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego
robót.
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi, uzgodniony z odpowiednim
zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiecze  Robót
na okres budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót, projekt organizacji ruchu powinien
by  aktualizowany przez Wykonawc .
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y np.
Zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci, w dzie  i w nocy, tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.
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Fakt przyst pienia do robót, Wykonawca obwie ci publicznie, przed ich rozpocz ciem  w sposób
uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez
In yniera tablic informacyjnych, których tre  b dzie zgodna z ST-00.01 i zatwierdzona przez
Inspektora.  Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie, przez
ca y okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest

czony w Cen  Kontraktow .

1.5.5. Odszkodowania
Wszystkie sprawy zwi zane z:
- wej ciem na tereny prywatne,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadze , np.,
- odtworzeniem istniej cego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót,
- odszkodowaniami za uniemo liwienie dojazdów do gara y i u ytkowania gara y,
- konsekwencjami czasowego obni enia poziomu wody gruntowej spowodowanej
odwodnieniem wykopów za atwi Wykonawca oraz poniesie zwi zane z tym koszty (w
tym koszty wyceny szkód). Przed rozpocz ciem robót Wykonawca uzgodni terminy
wej cia z w cicielami (lub dzier awcami) gruntów, a po zako czeniu robót przywróci
grunty do stanu pierwotnego.

1.5.6.    Ochrona rodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa , w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania Robót,
Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska, na terenie i wokó  Terenu Budowy oraz b dzie unika
uszkodze  i uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn, powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
- mo liwo ci  powstania po aru.

 Prace budowlane prowadzone w bliskim s siedztwie drzew i krzewów nale y prowadzi  pod
nadzorem Insektora oraz specjalistycznej firmy zajmuj cej si  piel gnacj  terenów zielonych. W
miar  potrzeby wykona inwentaryzacj  zieleni przeznaczonej do wycinki oraz za atwi (w imieniu
Zamawiaj cego) wszystkie formalno ci zwi zane z uzyskaniem decyzji na wycink . Wszelkie
prace z tym zwi zane Wykonawca  zleci specjalistycznej firmie.
Na czas odwodnienia wykopów Wykonawca  uzyska zgod  na wykonanie odwodnienia od

ytkowników dzia ek, które (nawet w cz ci) znajduj  si  w zasi gu oddzia ywania
odwodnienia (leja depresji) oraz wniesie op aty za korzystanie ze rodowiska zwi zane z
odwodnieniem wykopów.

1.5.7. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
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maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem, wywo anym jako
rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8.   Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego. Wszelkie materia y odpadowe u yte do Robót b  mia y wydane
wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak

szkodliwo ci na rodowisko.

1.5.9. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne,
takie jak ruroci gi, kable np. Oraz uzyska od odpowiednich w adz, b cych w cicielem tych
urz dze , potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiaj cego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowi zany jest  umie ci  w swym harmonogramie rezerw  czasow  dla
wszelkiego rodzaju Robót, które maj  by  wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urz dze  podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi  In yniera i w adze lokalne o zamiarze
rozpocz cia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa ,
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada  za wszelkie, spowodowane przez jego dzia ania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiaj cego.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie
budowy, spowodowane jego dzia alno ci .
Wykonawca zobowi zany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmuj cych:
op aty/dzier awy terenu, w tym: op aty za zaj cie pasa drogowego, op aty za wbudowanie
urz dze  w pas drogowy, rekompensaty dla w cicieli za czasowe zaj cie nieruchomo ci oraz
koszty przebudowy urz dze  obcych.
In ynier b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy
Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg
wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor ani Zamawiaj cy nie b dzie ingerowa  w takie
porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o , przy  transporcie
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia w adz
na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo adunków. Pojazdy i adunki powoduj ce
nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment robót w
obr bie placu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa
i higieny pracy.
W szczególno ci, Wykonawca ma obowi zek zadba  aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie , dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej, nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12 .Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  Robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do Robót, od daty Rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia Zako czenia robót przez
In yniera.
Wykonawca b dzie utrzymywa  Roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by
potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, by y w zadawalaj cym stanie przez
ca y czas, do momentu odbioru ko cowego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie In yniera,
powinien rozpocz  Roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13.Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i

dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych, odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  i metod.
Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
In yniera.
O terminie rozpocz cia i uko czenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które
nale y powiadomi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i te, które uzgadniaj c projekt,
postawi y taki warunek.

1.5.14.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezb dny:
a) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego,
b) bie ce utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umo liwiaj cym ruch

ko owy i pieszy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z In ynierem dokona likwidacji objazdów /przejazdów i
organizacji ruchu, w tym:
a) usuni cia nie wbudowanych   materia ów i oznakowania,
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zast pczej organizacji ruchu nie
podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  kontraktow .
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Przed rozpocz ciem robót Wykonawca uzyska decyzje zezwalaj  na wej cie z robotami w pas
drogowy, w zakresie:
-  dróg gminnych
- dróg powiatowych
Do wydania decyzji zezwalaj cej na wej cie z robotami w pas drogowy nale y opracowa  i
dostarczy  materia y zgodnie z:
- Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okre lenia warunków
udzielania zezwole  na zaj cie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz. 1481),
- Ustaw  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2004r. (tj. z 2000r. – Dz.U. nr 106 poz. 1126 z pó .
Zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowi zany jest do zapewnienia mo liwo ci
korzystania z dróg w przypadku zaj cia ich cz ci przy wykonywaniu robót.
Wykonawca zobowi zany jest do uzgodnienia z w cicielem lub administratorem dróg termin i
sposób wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.
Wykonawca zobowi zany jest do wykonania wynikaj cego z tych uzgodnie  zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych u ytkowników o
prowadzonych pracach i wynikaj cych z tego utrudnieniach.
Wszelkie formalno ci oraz prace zwi zane z zaj ciem dróg (z tymczasowym oznakowaniem i
organizacj  ruchu wed ug zatwierdzonych projektów tymczasowego oznakowania i organizacji
ruchu i decyzji zezwalaj cej na wej cie z robotami w pas drogowy) Wykonawca zobowi zany
jest wykona  w asnym staraniem.

1.5.15.Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych.
W ró nych miejscach ST podane s  odno niki do Polskich Norm. Normy te winny by
traktowane jako integralna cz  warunków Kontraktu i by  stosowane w po czeniu z
dokumentacj  projektow  i ST.
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania innych Polskich Norm, które maj  zwi zek z
realizacj  Robót oraz stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w ST. Nale y przyjmowa  ostatnie wydania dokumentów, bie ce aktualizacje oraz –
je li brak jest norm zast puj cych – normy wycofane bez zast pienia. Zak ada si , i  Wykonawca
dog bnie zaznajomi  si  z tre ci  i wymaganiami tych Norm.

1.5.16. Zapewnienie dojazdów na posesje
W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowi zany jest zapewni  dojazdy do posesji, na
których zlokalizowane s  sklepy, hurtownie i inne instytucje wymagaj ce sta ego dojazdu.

1.5.17. Nadzór autorski na Terenie Budowy
Zamawiaj cy w ramach odr bnego Kontraktu ustanowi  nadzór autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzór autorski b dzie trwa  od dnia rozpocz cia robót do dnia wystawienia przez
In yniera wiadectwa Przej cia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiaj cy.
Warunki techniczne i jako ciowe w zakresie nadzoru autorskiego, które gwarantuje Projektant:
a) Kontrola zgodno ci realizacji inwestycji z dokumentacj  projektow  w toku
wykonywania robót budowlanych.
b) Udzia  w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiaj cego,
wykonawc  robót budowlanych.
c) Udzielanie stosownych wyja nie  wykonawcy robót budowlanych odno nie wszelkich

tpliwo ci powsta ych w toku realizacji inwestycji.
d) Udzia  w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynno ciach
maj cych na celu doprowadzenie do osi gni cia projektowanych zdolno ci funkcjonalnych.
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Zamawiaj cy okre li  nast puj ce wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na
Terenie Budowy:
a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodno ci  rozwi za  technicznych,
materia owych i funkcjonalnych z dokumentacj  projektow .
b) Uzgadnianie i ocena zasadno ci wprowadzania rozwi za  zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zg aszanych przez Zamawiaj cego lub
Wykonawc  robót budowlanych w toku wykonywania robót.
c) Uzupe nianie szczegó ów dokumentacji projektowej oraz wyja niania Wykonawcy robót
budowlanych w tpliwo ci powsta ych w toku realizacji tych robót.
d) Udzia  w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiaj cego, In yniera lub
Wykonawcy robót na budowie lub innym wskazanym miejscu.
e) Udzia  w odbiorze poszczególnych istotnych cz ci robót budowlanych oraz w odbiorze
ko cowym.
f)     Sporz dzenie dokumentacji powykonawczej uwzgl dniaj cej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji w formie papierowej i
elektronicznej.
Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren
budowy we wszystkich bran ach przez ca y  okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie
rzadziej ni  raz w miesi cu. Nadzór autorski obejmuje równie  uczestnictwo w naradach
inicjowanych przez Zamawiaj cego, In yniera i Wykonawców robót. Terminy, pobytu na placu
budowy oraz narad, ka dorazowo wska e Zamawiaj cy po ustaleniu terminu wezwania przez
In yniera.

1.5.18.      Nadzór archeologiczny

Je eli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczno  sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwi zanych z ods oni ciem obiektów zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostan  wykonane i rozliczone jako dodatkowe.

Je eli niezb dnym oka e si  opracowanie w zwi zku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji  nie b dzie obci  Wykonawcy. Wykonawca zobowi zany

dzie do zastosowania si  do zalece  nadzoru archeologicznego i takiej organizacji robót, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywa y prac w rejonach, gdzie s  mo liwe do
wykonania

1.5.19. Pozwolenia

Wykonawca uzyska na w asny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zako czenia
Robót za wyj tkiem pozwolenia na u ytkowanie, które uzyska Zamawiaj cy.

Razem z Programem Robót Wykonawca przed y Inspektorowi wykaz wszystkich tych
zezwole .

W szczególno ci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim,
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezb dne dla uruchomienia i przekazania
instalacji i urz dze  do rozruchu.

Wykonawca winien dostosowa  si  do wymaga  tych zezwole  i winien w pe ni umo liwi
kontrole i badanie robót w adzom wydaj cym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli  w adzom
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na udzia  w badaniach i procedurach sprawdzaj cych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowi zków umownych.

Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy niezb dnej pomocy do uzyskania ww. zezwole  w zakresie
wynikaj cym z obowi zuj cego prawa, wedle którego Zamawiaj cy jest stron  w procesie
inwestycyjnym.

Zamawiaj cy udzieli Wykonawcy odpowiednich  pe nomocnictw, je eli b dzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiaj cemu wszystkie niezb dne dokumenty do uzyskania
przez Zamawiaj cego decyzji o pozwoleniu na u ytkowanie.

1.5.20  Szkolenia dla personelu u ytkownika
             Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) przepompowni cieków
             oraz przeprowadzi szkolenie dotycz ce obs ugi i u ytkowania przepompowni cieków
             potwierdzone na pi mie przez przysz ego u ytkownika.

2.Materia y

2.1. ród a szukania materia ów

Przy wykonywaniu robót mog  by  stosowane wy cznie materia y, wyroby, urz dzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiada y wymaganiom okre lonym w np.10 ustawy Prawo
Budowlane a tak e powinny by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w szczegó owych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia, szczegó owe
informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszystkie
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz, na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów z jakiegokolwiek ród a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów dla Robót.
Humus i nadk ad, czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i
wiru, b  formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy

zako czeniu Robót.
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Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera.
Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In yniera, Wykonawca nie   b dzie prowadzi  w
obr bie Terenu Budowy adnych wykopów, poza tymi, które zosta y wyszczególnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowi zuj cymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia owe mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli

dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane nast puj ce
warunki:
a) In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów

w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4.   Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z Terenu
Budowy

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do
Robót, by y zabezpieczone, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez
In yniera.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu na jako  Robót. Sprz t u ywany do Robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustale  w
wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez
In yniera.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania Robót, ma by  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i
przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
Kontraktu, zostan  przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.



Specyfikacje techniczne___________________________________________________________________                      _ 16
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sie  wodoci gowa z pompowni  wody  oraz  przy czami  we wsi Jankowa aga ska   , gmina I owa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych Robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba
rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom Kontraktu na polecenie In yniera b  usuni te z
Terenu Budowy.
Wykonawca na w asny koszt wykona prace zwi zane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z zarz dc  drogi i wszelkie prace z tym
zwi zane wykona na w asny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Wymagania ogólne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysoko ci
wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w Dokumentacji
Projektowej.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu
robót, zostan  poprawione przez Wykonawc  na jego koszt.

6.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci (PZJ)
Do obowi zków Wykonawcy nale y przedstawienie programu zapewnienia jako ci, w którym
przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST i
ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :

a) cz  ogóln  opisuj :
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie
bada ),

- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania
tych informacji In ynierowi;
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b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dze  pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilo ci rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw np.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie
transportu,

- sposób i procedur  pomiarów i bada  ( rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze  np.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci Robót.
Celem kontroli b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  Robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz Robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz Robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne badania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi In ynierowi wiadectwa, e wszystkie stosowane
urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj  i odpowiadaj  wymaganiom norm
okre laj cych procedur  bada . Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem
bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. Stosowa  nale y wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przyst pieniem do bada  i pomiarów, Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji przez In yniera.

6.4.  Raport z bada .
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

6.5.      Dokumenty Budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy b dzie prowadzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Ksi ga Obmiaru
Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si  w sposób ci y, w
jednostkach przyj tych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi ki Obmiarów.
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6.5.2. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) nast puj ce
dokumenty:
a) decyzja zatwierdzaj ca projekt budowlany i wydaj  pozwolenie na budow ,
b) protokó  przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokó  Przej cia-odbioru Robót,
e) protokó y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie,

6.5.3. Przechowywanie dokumentów
Dokumenty budowy winny by  przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacj
Projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do Ksi gi Obmiaru.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y
i jednoznaczny.

7.2.      Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc  i b  przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania Robot. Urz dzenia winne by
zaakceptowane przez In yniera.

7.3.      Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu, przeprowadza si  przed ich zakryciem.

8.      ODBIÓR ROBÓT

8.1.      Rodzaje odbiorów Robót
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru,: a)odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych
zakryciu,
b)przej cie- odbiór cz ci robót,
c)przej cie-odbiór ko cowy robót,
d)akceptacja robót potwierdzona wiadectwem Wykonania.

8.2.      Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jako ci i ilo ci wykonanych Robót, które w dalszym
procesie realizacji, ulegn  zakryciu. Odbiór b dzie dokonywany w czasie umo liwiaj cym
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu Robót. Odbioru
dokonuje In ynier. Gotowo  danej cz ci Robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie In yniera.

8.3.      Przej cie- Odbiór cz ciowy robót
Przej cie – Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci  Robót.
Odbioru cz ciowego Robót dokonuje si  wg. Zasad jak w pkt 8.1.

8.4.       Przej cie – Odbiór ko cowy Robót
Zamawiaj cy powo a Komisj  Odbiorow , w sk ad której wejd , oprócz przedstawicieli
Zamawiaj cego, Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

8.5.      Dokumenty do odbioru ko cowego Robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego Robót jest wiadectwo
sporz dzone wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do wydania wiadectwa Przej cia Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

a) rysunki z wrysowanymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
b) specyfikacje techniczne,
c) uwagi i zalecenia Inspektora, zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalece ,
d) dziennik budowy i ksi  obmiarów,
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
f) dokumenty materia owe
g) sprawozdanie techniczne,
h) dokumentacj  geodezyjn  powykonawcz  – inwentaryzacyjn ,
i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

Sprawozdanie techniczne b dzie zawiera :
- zakres i lokalizacj  wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
   przez Zamawiaj cego,
- uwagi dotycz ce warunków realizacji robót,
- dat  rozpocz cia i zako czenia robót,

Wszystkie zarz dzone przez Komisj  Odbiorow  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wed ug wzoru okre lonego przez Zamawiaj cego. Termin robót poprawkowych i
uzupe niaj cych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

9.      PODSTAWA P ATNO CI

9.1.      Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc , za jednostk
obmiarow , ustalon  dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania i badania,
sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa  robót b dzie obejmowa :

- koszty Dokumentacji Wykonawcy
- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmuj ce p ace

bezpo rednie, p ace uzupe niaj ce, koszty ubezpiecze  spo ecznych i podatki od p ac,
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- koszty materia ów podstawowych i pomocniczych oraz urz dze  do wykonania danej
pozycji przedmiarowej, obejmuj ce równie  koszty dostarczenia materia ów oraz
urz dze  z miejsca ich zakupu bezpo rednio na stanowiska robocze lub na miejsce
sk adowania na Terenie Budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprz tu budowlanego niezb dnego do wykonania
danej pozycji przedmiarowej, obejmuj ce równie  koszty sprowadzenia sprz tu na
Teren Budowy, jego monta u i demonta u po zako czeniu robót,

- koszty zatrudnienia przez wykonawc  personelu kierowniczego, technicznego,
administracyjnego budowy, obejmuj ce wynagrodzenie tych pracowników nie
zaliczane do p ac bezpo rednich, wynagrodzenia uzupe niaj ce, koszty ubezpiecze
spo ecznych i podatki od wynagrodze , wynagrodzenia bezosobowe, które wg.
Wykonawcy obci aj  dan  budow ,

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,
- koszty czynno ci geodezyjnych,
- koszty monta u i demonta u obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty

amortyzacji lub zu ycia tych obiektów,
- koszty zaplecza budowy obejmuj ce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci

elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodoci gowe, kanalizacyjne,
wietlenie Terenu Budowy, zast pcze ród a ciep a do ogrzewania obiektów i robót,

urz dzenia zabezpieczaj ce materia y i roboty przed deszczem, s cem, mrozem i
inne tego typu koszty,

- koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,
- koszty zu ycia, konserwacji i remontów lekkiego sprz tu, przedmiotów i narz dzi,
- koszty bezpiecze stwa i higieny pracy, obejmuj ce koszty wykonania planu

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz niezb dnych zabezpiecze  stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzie y i obuwia ochronnego, koszty
rodków sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

- koszty podró y s bowych personelu budowy,
- koszty tymczasowej organizacji ruchu,
- koszty op at za unieszkodliwienie i sk adowania materia ów odpadowych i z

rozbiórki
- koszty op at i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm

okre lonych w odpowiednich przepisach dotycz cych ochrony rodowiska
- koszty bada  jako ci materia ów, robót i prób odbiorowych, koszty Prób Ko cowych,
- koszt szkole ,
- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej),
- koszty dokumentacji niezb dnej dla uzyskania przez Zamawiaj cego pozwolenia na

ytkowanie,
- koszty uporz dkowania terenu budowy po wykonaniu robót,
- op aty graniczne, op aty, akcyzy i inne podatki nale ne za robocizn , materia y i

sprz t,
- wszystkie inne koszty budowy, które mog  wyst pi  w zwi zku z wykonywaniem

robót budowlanych,
- koszty serwisowania urz dze  i instalacji w Okresie Zg aszania Wad i w okresie

kojmi oraz koszty cz ci zamiennych w Okresie Zg aszania Wad.

Op aty za umieszczenie urz dze  w pasie drogowym ponosi Zamawiaj cy.
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9. PRZEPISY ZWI ZANE

9.1.      Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414  z pó niejszymi
            zmianami).
9.2.  Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,

    monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).
9.3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi

zmianami).
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST-01.02

ROBOTY  ZIEMNE
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1. WST P

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót ziemnych pod wykonanie sieci wodoci gowej i przy czy  na zadaniu pn.:
„ Budowa sieci wodoci gowej  z pompowni   wody oraz z przy czami
( odga ienia do granic dzia ki ) we wsi Jankowa aga ska ”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

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

1.3.   Zakres robót obj tych Techniczn  Specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotycz  wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu
wykopów, /zasypek, podsypek i osypek i wymiany gruntu  / gruntem z urobku i /lub dowiezionym .

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi
odpowiednimi normami i TS -00.00.- Wymagania Ogólne.

2. MATERIA Y

Materia ami stosowanymi do wykonania robót b cych tematem niniejszej specyfikacji s :
- grunt wydobyty z wykopów,
- piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
- materia y do umocnienia wykopów
- materia y do odwodnienia wykopów
- materia y do podpar  i podwiesze
- materia y na k adki dla pieszych

Do wykonania robót stosowa  materia y odpowiadaj ce wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZ T

Roboty ziemne, zwi zane ze zdj ciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów  oraz zasypaniem
prowadzone mog  by  r cznie lub przy u yciu nast puj cego  sprz tu mechanicznego:

- koparki,
- spycharki,
- równiarki,
- walce,
- opaty, szpadle,
- p yty i walce wibracyjne,
- do odwodnienia powierzchniowego – ig ofiltry, pompy spalinowe i elektryczne
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- i inny sprz t odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w
projekcie   organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora,

4. TRANSPORT

Samochód samowy adowczy i inne rodki transportu-odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez In yniera.

yte rodki transportu musz  by  sprawne technicznie.
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je
przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
Dar  z humusem nale y zabezpieczy  przez przykrycie przed nadmiernym wyschni ciem i
zawilgoceniem lub wywie  w pobli e miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego
wykorzystania po zasypaniu ruroci gów.

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1. Warunki szczególne wykonania Robót

5.1.1.Wykopy

Dno wykopu powinno by  równe i wykonane na rz dnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroko  winna by  dobrana do rednicy ruroci gu .

1.Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy  je w terenie
za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych.
Wytyczenie robót powinno by  wykonane przez geodet  z uprawnieniami.
Projektowan  o  kana u (przewodu) nale y oznaczy  w terenie w sposób trwa y i widoczny z
za eniem ci gu reperów roboczych. Punkty na  osi nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych
palików,  tzw. Ko ków osiowych z gwo dziami . Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu
trasy i osiach  wszystkich studzienek,  a na odcinkach prostych, co oko o 30-50 m. Na ka dym
odcinku nale y utrwali , co najmniej 3 punkty. Ko ki wbija si  po obu stronach wykopu, tak, aby
istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym
repery robocze nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej . Szkice sytuacyjne reperów i ich
rz dne Wykonawca przeka e Inspektorowi .
Przed przyst pieniem do w ciwych robót ziemnych nale y usun  dar  i ziemi  ro linn
pryzmuj c j  z jednej strony wykopu liniowego  lub rozebra  istniej ca nawierzchni ,  zainstalowa
urz dzenia odwadniaj ce, zabezpieczaj ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi.
Grubo  zdejmowanej warstwy humusu jest zale na od g boko ci jego zalegania. Zdj  nale y
humusu na ca ej g boko ci jego zalegania. Zdj ty humus nale y spryzmowa  oraz zabezpieczy
przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a tak e naje aniem przez pojazdy lub wywie  w
miejsce uzgodnione z Inspektorem zabezpieczy . Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie
intensywnych opadów i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym
gruntem nieorganicznym.
Urz dzenia odwadniaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez ca y czas trwania robót.
Obni enia wód gruntowych nale y dokonywa , gdy woda uniemo liwia wykonywanie wykopu. W
trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad otwartymi wykopami ustawi awy celownicze
umo liwiaj ce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych aw.
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2.Odwodnienie wykopów

Na obszarach   wyst powania wody gruntowej przewidziano odwodnienie
powierzchniowe  za pomoc   studzienek  zbiorczych  w dnie wykopu , pomp
przeponowych  i tymczasowych  ruroci gów odprowadzaj cych  wod   poza granice robót.
W miejscach gdzie warstwa  wodono na  przekracza 1,0 m  przewidziano  odwodnienie
wykopów  za pomoc  ig ofiltrów.
Przy niewielkim nap ywie wód gruntowych do wykopu stosowa  odwodnienie powierzchniowe
poprzez drena  lub rowek g boko ci 20 cm wykonany wzd  jednej ze cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku du ego nap ywu wód gruntowych
odwadnia  ig ofiltrami u onymi dwustronnie w odleg ci co 1,0 m, w uk adzie jednopi trowym.
Czas pracy urz dze  do odwodnienia odcinka d ugo ci 50m dotyczy wykonania wykopu, pod a,

enia ruroci gów, wykonania podsypek i obsypek. Przyj ty orientacyjnie czas pracy urz dze
ca 400 h. Przy du ym nap ywie wód ig ofiltry nale y zag ci , przy ni szym nale y stosowa
rzadsze rozstawienie ig ofiltrów. Wod  z odwodnie  odprowadza  do najbli szego odbiornika.
Ka dorazowo sposób odwadniania nale y dobra  do aktualnie panuj cych warunków gruntowo-
wodnych i uzgadnia  na bie co z Inspektorem.

3.Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona  zgodnie z norm  BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie  wykonywanego wykopu, krzy uj ce si  lub
biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj  lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposób nie koliduj cy z ruroci gami.  Kable nale y zabezpieczy  w sposób
wskazany przez ich w cicieli.
Ruroci gi drenarskie w przypadku ich przerwania nale y bezzw ocznie odtworzy  .
Szeroko  wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami przewodu i
studzienek , do których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i
uszczelnienie styków. Deskowanie cian nale y prowadzi  w miar  jego g bienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by  od ony przez Wykonawc  na odk ad lub wywieziony poza plac
budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem.
Wej cie po drabinie do wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci wi kszej
ni  1 m od poziomu terenu, w odleg ci nie przekraczaj cej 20 m.
Nachylenie skarp wykopów powinno by  wykonywane zgodnie z dokumentacj , przy g boko ci
wykopu do 4 m,  nie wyst powaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obci aniu naziomu w
zasi gu klina od amu. Dopuszcza si  nast puj ce bezpieczne nachylenia skarp:
u podnó a pochylonej skarpy  w dnie wykopu.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy szym od rz dnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdj cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by  wykonane bezpo rednio przed

eniem przewodów rurowych. Wykopy nale y wykonywa  bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. W przypadku wyst powania w dnie wykopu gruntów nieno nych (np. namu y  gliniaste),
nale y go wybra   grunt nieno ny do gruntu no nego i uzupe ni   piaskiem stabilizowanym
cementem .
Przy wykonywaniu wykopów w bezpo rednim s siedztwie istniej cej budowli na g boko ci
równej lub wi kszej ni  g boko  posadowienia tych budowli nale y je zabezpieczy  przed
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osiadaniem i odkszta caniem. Je eli taka sytuacja wyst puje musi j  zidentyfikowa  projektant a
konstruktor poda  rozwi zanie.

W miejscu krzy owania si  ci gów pieszych z wykopem nale y wykona  przykrycie wykopów
adkami z barierkami dla przej cia pieszych.

W przypadku przeg bienia wykopu pod ruroci g wykona aw wirow  i zag ci .
Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie powinna przekracza  +3 cm dla gruntów zwi ych, +5
cm dla gruntów wymagaj cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szeroko ci wi kszej ni  1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopów nie mo e si
ró ni  od projektowanych pochyle  wi cej ni  o 10 %.

5.2.2.. Przygotowanie pod a
Przewody nale y uk ada  w wykopie na odpowiednio przygotowanym pod u. Przed
przyst pieniem do wykonania pod a nale y dokona  odbioru technicznego wykopu.
Materia  na podsypki powinien spe nia  nast puj ce wymagania :
-     nie powinny wyst powa  cz stki o wymiarach powy ej 10 mm,
- materia  nie mo e by  zmro ony,
- nie mo e zawiera  ostrych kamieni lub innego amanego materia u.
Zag szczanie pod a powinno by  wykonane do Bis nie mniej ni  1,0 zgodnie z norm  BN-
77/8931-12w drogach Is =0,98 w terenach nieutwardzonych.

5.2.4. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie
Zasypka  i zag szczenie gruntu nie powinno spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu i
obiektów na przewodzie. Zasypk  nale y wykona  z miejscowego gruntu przepuszczalnego.
Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi  co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza si  w trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kana ami z wy czeniem odcinków na z czach,
- etap II –po próbie szczelno ci z cz ruroci gów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

po cze ,
- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym je li max. Wielko  cz stek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i rozbiórk  deskowa  i rozpór cian  wykopu.
Zasypk  wokó  studzienek rewizyjnych, wykonywa  r cznie, warstwami nie przekraczaj cymi 20
cm wraz z jednoczesnym zag szczaniem poszczególnych warstw.
Zag szczanie gruntu powinno by  wykonane do Is nie mniej ni  1,0 zgodnie z norm  BN-
77/8931-12.
Po zako czeniu prac sieciowych nale y przywróci  do stanu pierwotnego nawierzchni  na ca ej

ugo ci tras ruroci gów i obiektów kubaturowych,  rowy – wyprofilowa  skarpy i dno.  Ziemi
urodzajn  – humus roz cieli   po uprzednim splantowaniu terenu, roz cielenie
Humusu  na terenach nieutwardzonych.

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

Przed przyst pieniem do Robót Wykonawca winien wykona  badania maj ce na celu:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
- okre lenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okre lenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.
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Kontrola w trakcie Robót winna obejmowa :
- sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na Placu
   Budowy sta ych punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wod ,

- badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci, wilgotno ci i
zgodno ci z okre lonym w dokumentacji,

- badanie  i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego pod a wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i warunkami okre lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szczenia

poszczególnych jego warstw.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Jednostk  obmiarow  robót ziemnych  jest :

     m³ - zdj tej, nast pnie roz cielonej warstwy humusu i darni, liczony:
jako iloczyn d ugo ci na której wyst puje wg. profili w dokumentacji projektowej *
szeroko ci wykopu wyliczonego jak dla robót ziemnych * grubo  warstwy, wg.
Dokumentacji geotechnicznej,

       m³ -   odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy):
   wykop jest liczony jako iloczyn: d ugo ,  liczona w osi przewodu*g boko , liczona wg.

profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu (spodu rozebranych dróg)  do  spodu
podsypki*szeroko  wykopu, równa rednicy przewodu +2*20cm lub szeroko  w miejscu
wyst powania studzienek betonowych, równa rednicy zewn. studzienki  +2*60cm,

m³  -  wykonania zasypania wykopów z gruntu dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zag szczeniem:

       zasypanie wykopów  jest liczone jako iloczyn: d ugo ,  liczona w osi przewodu do osi
studzienki*g boko , liczona wg. profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub
spodu odtwarzanych dróg do wierzchu  obsypki  * szeroko  wykopu, równa rednicy
przewodu +2*20cm.

m³  - uk adanie i zag szczanie  podsypki.
obj to  podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn d ugo ci kana ów wg. profili w
dokumentacji projektowej ( liczonej w osi przewodu do lica studzienek* szeroko  wykopu
jw.* grubo  podsypki lub obsypki,
Uwaga: obsypka wyliczona jw. :szeroko  * grubo  minus  rury.

8.ODBIÓR  ROBÓT

8.1  Warunki szczegó owe
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Odbioru robót ziemnych nale y dokona  zgodnie z PN-B-06050PN-B-10736:1999 i zgodnie z
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” wydanymi  przez
Instytut Techniki Budowlanej  w Warszawie.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w TS -00.00.

9.1.  P atno ci

Cena  jednostkowa  1 m³ wykopu  obejmuje odpowiednio :
- zdj cie ziemi urodzajnej - humusu,
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniej cego uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie urz dze  podziemnych w wykopie,
- odspojenie gruntu ze z eniem urobku na Placu Budowy bezpo rednio przy wykopie,
- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacj ,
- wykonanie niezb dnych zej  do wykopu,
- wykonanie k adek przejazdowych i k adek dla pieszych,
- r czne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odk adu,
- zabezpieczenie urz dze  podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku
   przerwania,
- umocnienie cian wykopów wraz z rozbiórk

Cena  jednostkowa  1 m³  podsypki  i obsypek  obejmuje odpowiednio :
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk ,
- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i  z zag szczeniem,
- ci cie wypuk ci oraz zasypanie wg bie  z wyrównaniem powierzchni podsypek
   i  obsypek.

Cena  jednostkowa  1 m³ zasypki  obejmuje odpowiednio :
- zasypanie wraz z zag szczaniem wykopów ziemi  z odk adu i  przywiezion  z czasowego
  odk adu,
- ci cie wypuk ci oraz zasypanie wg bie  z wyrównaniem powierzchni terenu
  po zasypce,
- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,
- roz cielenie ziemi urodzajnej – humusu,
- posianie traw.

10. PRZEPISY  ZWI ZANE

Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE .
10.1.Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okre lenia, symbole, podzia  i opis
gruntów.

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu.
PN-68/B-06050        . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
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wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i

             badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów

wodoci gowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania.

9.2. Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych- cz  1- Instytutu
Techniki Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST – 01.03

SIE  WODOCI GOWA  ORAZ PRZY CZA ( do granicy dzia ek )
 ROBOTY MONTA OWE
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1. WST P

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru, sieci wodoci gowej  na zadaniu p.n „Sie  wodoci gowa z pompowni  wody i
przy czami  ( do granic dzia ek ) we  wsi Jankowa aga ska „

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych Techniczn  Specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonania robót monta owych ruroci gów
i uzbrojenia  .
W zakres robót uj tych niniejsz  Techniczn   Specyfikacj  wchodz :

1. Ruroci gi wodoci gowe

1.1. Sie  wodoci gow  nale y u   z rur PE PN:, fi 140 mm,fi 90 mm , fi 63 mm
wykonany z rur ci nieniowych    z polietylenu twardego (PE) 10 SR 17 zgodnie wg BN-
74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 .

1.2. odcinki przy czy  wodoci gowych  do granicy dzia ki  fi 32 mm ; 40mm ;50 mm.

1.3. Sie  wodoci gow   nale y uzbroi  w armatur   odcinaj  w wykonaniu ko nierzowym w
projektowanych w ach  po czeniowych . Jako armatur  odcinaj  (przep yw wody)
nale y stosowa : zasuwy eliwne - klinowe owalne ko nierzowe z uszczelnieniem
mi kkim firmy np. Hawle lub inn   parametrach podobnych z  obudow  wg PN-83/M-
74024 i skrzynka uliczn eliwn  z napisem WODA.

1.4.Jako elementy monta owe do przy czy nale y stosowa : z czki skr tne i nasuwki
z polietylenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-76/C-89202 oraz nawiertaki na
sieci  samo wierc ce  np. firmy Jafar zaopatrzon  w  dr ek oraz skrzynk  uliczna  lub
inne  o nie gorszych parametrach technicznych.

2. Przej cia pod przeszkodami

Na trasie ruroci gów  w miejscu przej cia pod drogami, torami kolejowymi, ciekami,
przepustami  u  rury ochronne.
Przej cia  pod drogami nale y wykona   przeciskiem  lub przekopem   w miejscach
oznaczonych  na  mapach, rury ochronne  zabezpieczy   manszetami  np. Integra  .
Rur  przewodow   nale y  u   na pier cieniach  „Integra zgodnie  z projektem
budowlanym.
Przej cie pod torami   wykona  w rurze   ochronnej   fi  273 x 7 mm oraz  fi 159 x 6 mm .



Specyfikacje techniczne  32
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sie  wodoci gowa z pompowni  wody  oraz  przy czami  we wsi Jankowa aga ska   , gmina I owa

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji  zgodne z Dokumentacj  Techniczn
oraz  TS - 00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Wymagania dotycz ce robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z
Dokumentacj  Projektow , Techniczn  Specyfikacj  i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIA Y

Rury przewodowe wodoci gowe

rury PE   ci nieniowe z polietylenu twardego (PE) 10 wg BN-74/6366-04 [46]

i BN-74/6366-03 ;  fi 140 mm, fi90 mm , fi 63 mm ,fi32 mm, fi 40 mm, fi 50 mm

Armatura  odcinaj ca  na sieci

Zasuwa  odcinaj ca ko nierzowa fi 125 mm
Zasuwa odcinaj ca ko nierzowa  fi 100 mm
Zasuwa  odcinaj ca ko nierzowa fi   80 mm
Zasuwa  odcinaj ca ko nierzowa fi   50 mm
Hydranty podziemne  fi 80 mm
Nawiertki  przy czeniowe  jednostronne  (PN10) fi 140/1”
Nawiertki  przy czeniowe  jednostronne  (PN10) fi 140/1 1/4”
Nawiertki  przy czeniowe  jednostronne  (PN10) fi 140/1 1/2”
Nawiertki  przy czeniowe  jednostronne  (PN10) fi   90/1 ”
Nawiertki  przy czeniowe  jednostronne  (PN10) fi   901 1/4”
Nawiertki  przy czeniowe  jednostronne  (PN10) fi   63/1 1/4”
Nawiertki  przy czeniowe  jednostronne  (PN10) fi   63/1 ”

Kszta tki

trójnik ko nierzowy 150/125 mm
 nasuwka PVC UW 160mm dwukielich PVC MMW 160mm
króciec el. przej ciowy FW 150mm
ko nierzy lepy  fi  100mm
trójnik 125/125mm
trójnik 125/80mm
trójnik 125/50mm
zw ka redukcyjna 125/80mm

Rury  stalowe  na  rury ochronne :
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rura stalowa  fi 273 x 7 mm
rura stalowa  fi 159 x 6 mm
rura stalowa  fi 108 x 6 mm

3. SPRZ T

Sprz t odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne rodki transportu-  odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni  mo liwo  spuszczenia wody z ruroci gu
nie mniej jednak ni  0,1%
Przykrycie ruroci gu powinno odpowiednio wynosi  min. 1,50 m Odleg  osi przewodu w
planie od urz dze  podziemnych i naziemnych oraz od ciany budowli powinna by  zgodna z
dokumentacj . Po czenie rur nale y wykonywa  w sposób nast puj cy: rury z tworzyw
sztucznych PE przez zgrzewanie, po czenia ko nierzowe z armatur  nale y wykonywa

czami uszczelnionymi pier cieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale y stosowa uki, kolana i trójniki w
przypadkach, gdy k t nachylenia w stopniach przekracza nast puj ce wielko ci:
- dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy k t odchylenia przekracza wielko
dopuszczalnej strza ki ugi cia
przewodu podan  w warunkach technicznych wytwórni, Wykonawca jest zobowi zany do
uk adania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si  w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by  zgodne z dokumentacj , przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia
nale y umieszcza : odga zieniach, pod zasuwami, hydrantami. Na zmianach kierunku
przewodów z tworzyw sztucznych PE zgrzewanych przy zastosowaniu kszta tek nie ma
potrzeby stosowania bloków oporowych.

5.1. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Przej cia przewodu pod torami , drogami  gruntowymi ,gminnymi , rowami , droga
wewn trzn  mo na wykonywa  rozkopem   .
Ruroci gi nale y uk ada   w rurach ochronnych stalowych zamkni tych  manszetami np.
Integra   zgodnie z projektem budowlanym .

rednice rur ochronnych  :
fi 273 x 7  mm
fi 108 x 6  mm
przekop pod kanalizacj   fi 273 x 7 mm

Natomiast  przej cia pod drogami asfaltowymi  , pod torami oraz przez  rzek ubianka
nale y wykona  przeciskiem w  rurach ochronnych  z PE  na  p ozach lizgowych  INTEGRA
typ B i C .
Przej cie pod torami   mog  by   wykonywane  z wy czeniem okresu zimowego tj.  od 1
grudnia  do 31 marca .
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Ko ce rury ochronnej powinny by  usytuowane poza korpusem drogowym w odleg ci od l
do 2 m od granicy pasa , a w przypadku istnienia rowów odwadniaj cych poza nimi.
Pier cienie uszczelniaj ce typ N  maj  za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni mi dzy
przewodem a rur  ochronn  przed dostaniem si  do jej wn trza wody lub innych
zanieczyszcze  oraz przed wydostaniem si  na zewn trz w niekontrolowany sposób wody
pochodz cej z ewentualnej awarii przewodu.

5.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych

Bloki oporowe nale y umieszcza  pod zasuwami i hydrantami.

Blok oporowy powinien by  tak ustawiony, aby sw  tyln cian  opiera  si  o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mo liwo ci spe nienia tego warunku, nale y przestrze
mi dzy tyln cian  bloku a gruntem rodzimym zala  betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nale y zasypywa  (do rz dnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoci gowego.

5.4. Armatura odcinaj ca

Armatur  odcinaj  (zasuw ) nale y instalowa :

- na wcince do istniej cego wodoci gu jak w projekcie na ruroci gu PVC fi 160 mm  za
pomoc  trójnika  eliwnego  150/125 mm  .

- na  przy czach w sposób umo liwiaj cy odci cie dop ywu wody do poszczególnych
odbiorców (w zestawie nawiertki) bez  nawiercania  ruroci gu g ównego .

5.5. Hydrant podziemny

Hydranty nale y umieszcza  zgodnie z projektem z wyposa eniem zabezpieczaj cym przed
niekontrolowanym poborem wody i armatur  odcinaj  (zasuwy).

5.6. Elementy monta owe

Elementy te nale y stosowa :

Kszta tki z PE 100 dla monta u zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie.

5.7.   Przej cia ruroci gów przez przeszkody

Na skrzy owaniach ruroci gów z istniej cymi przeszkodami ( drogi, cieki wodne)  przewody
nale y umieszcza  w rurach stalowych os onowych. Ko ce rur ochronnych nale y zamkn
np. manszet  . Przej cia pod ciekami oznakowa  tabliczkami na s upku stalowym.

6. KONTROLA  JAKO CI

6.1. Próba szczelno ci
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6.1.1. Wykonywa  zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nast puj cych
zasad:
- ruroci gi d sze ni  800 m nale y próbowa  odcinkami po 200 m,
- uki, trójniki, za lepki i zamontowana armatura musz  by  odkryte podczas próby proste
odcinki ruroci gu (mi dzy z czami) powinny by  przysypane i grunt zag szczony, a próba
mo e si  odby  w 48 godzin po zasypaniu,
- prób  szczelno ci nale y przeprowadza  po ca kowitym zako czeniu monta u i wzrokowym
sprawdzeniu po cze ,
- miejsca odpowietrze  musz  znajdowa  si  we wszystkich najwy szych miejscach sieci
nape nienie ruroci gu musi odbywa  si  bardzo powali w najwy szym punkcie sieci (1 km
ruroci gu w 7 godzin),
- po ca kowitym nape nieniu i odpowietrzeniu ruroci gu nale y pozostawi  go na 12 godzin
dla ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si  ci nienia próbnego wody w przewodzie nale y przez 30 minut
sprawdza  jego wielko ,
- ruroci g powinien by  poddany podwy szonemu ci nieniu tylko przez czas wymagany przez
normy , nie d ej ni  24 godziny,
- po zako czeniu próby zmniejsza  ci nienie powoli w sposób kontrolowany.
Próby przeprowadzi  na ci nienie 1,0 MPa. Wynik prób mo na uzna  za pozytywny je eli w
czasie 30 min nie wyst pi obni ka ci nienia.
Po zako czeniu prób szczelno ci wykona  p ukanie przewodu wod  w ilo ci przekraczaj cej
10-ciokrotn  obj to  p ukanego odcinka.

Dezynfekcja przewodów

Dezynfekcj  przeprowadzi  przy u yciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewo nego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po spu cie
wody chlorowej i ponownym przep ukaniu przewodu nale y pobra  próbki wody dla bada
bakteriologicznych.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jako ciowej b dzie zgodno  wykonanych robót i u ytych Materia ów z
Dokumentacj  Projektow , Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami In yniera.
W ramach kontroli jako ci nale y :

podda  ruroci gi próbie na szczelno ,
sprawdzi  usytuowanie studzienek, armatury, urz dze ,
sprawdzi  zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
sprawdzi  podparcia, podwieszenia armatury, ruroci gów,
sprawdzi  prawid owo  wiercenia otworów i wykonania przej  przez przeszkody,
sprawdzi  szczelno  instalacji,
sprawdzi  prawid owo  zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. ugo  ruroci gów  nale y mierzy   na odcinkach  prostych w  ich osi  w
            metrach , wyodr bniaj c d ugo ci   ruroci gów w zale no ci  od rodzaju  rur
            i   rednic .

7.2. kszta tek z wyj tkiem  ruroci gów z tworzyw sztucznych (PCW i polietylenu  )
nie wlicza si   do d ugo ci  ruroci gu , a oblicza  si  w szt. rzeczywi cie wbudowanych,
7.4. dla pozosta ej armatury / zasuwy , hydranty /

8. ODBIÓR  ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne”.

8.2. Warunki szczegó owe odbioru robót

Odbiór techniczny nast puje po zako czeniu monta u kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu
bada  jak w pkt.6.2.

Nale y sprawdzi :

- prawid owo  zamontowania i dzia ania armatury,
- prawid owo  wykonania ruroci gów i ich po cze , przewiertów,
- prawid owo  wykonania izolacji,
- szczelno  przewodów.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

Cena jednostkowa u enia 1 mb ruroci gów obejmuje odpowiednio :
- monta  ruroci gów,
- monta  kszta tek, armatury
- monta  bloków oporowych,
- oznakowanie w terenie przej  pod rowami,
- p ukanie i kontrola szczelno ci ruroci gów,

Cena jednostkowa wykonania 1 m przecisku  lub monta u rury os onowej obejmuje
odpowiednio :
- wykonanie komór monta owych i ich likwidacja,
- wykonanie przewiertów/przej  przez przegrody ziemne, cieki wodne,
- oznakowanie przej  przez cieki.

10.  PRZEPISY  ZWI ZANE

10.1. Normy

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,
PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e,
PN-88/B-06250  Beton zwyk y
PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/M-74091 Armatura przemys owa. Hydranty nadziemne na ci nienie nominalne 1 Mpa.
PN-63/M-74085 Armatura przemys owa. Klucz do zasuw i hydrantów.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700  Bloki oporowe.
PN-85/H-74306 Armatura i ruroci gi. Wymiary po czeniowe ko nierzy na ci nienie

nominalne do 1 Mpa.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe

systemy przewodowe z niezmi kcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji.

10.2. Inne
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- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Monta owych.-tom II- Instytut
Techniki Budowlanej,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja monta owa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04

ROZBIÓRKA I ODTWORZENIE  NAWIERZCHNI
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1.WST P

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce rozbiórki,
wykonania i odbioru robót drogowych zwi zanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn. „
Budowa sieci wodoci gowej  z pompowni   wody oraz z przy czami
( do granic dzia ek )we wsi Jankowa aga ska ”.

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

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

1.2. Zakres robót obj tych Techniczn  Specyfikacj

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  prowadzenia robót rozbiórkowych
nawierzchni dróg i ich odbudowie na trasie sieci wodoci gowej i przy czy  zgodnie z
Dokumentacj  Projektow

1.3. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej TS s  zgodne z Dokumentacj  Projektow
  i TS - 00.00- Wymagania Ogólne.

2. MATERIA Y

Materia y u yte do budowy powinny spe nia  warunki okre lone  w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada  warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych nale y stosowa ,
zgodnie z Dokumentacj  Projektow , opisem technicznym i rysunkami, materia y:

Kruszywo  amane  20% dowóz nowego ,pozosta e z rozbiórki wg. PN-B-11112 ,
emulsja asfaltowa wg. wymaga  Warunków Technicznych.EmA-99
piasek na  podsypki wg PN-B-11113:1996,
cement PN-B19701 lub PN-B-19701,
 kraw nik BN-80/6775-03/04 50 % z rozbiórki ,
Obrze a  betonowe  gr 30 x  8 cm  na podsypce
cement PN-B-19701,
inne drobne materia y pomocnicze
materia y z odzysku: kostka brukowa, betonowa, p yty betonowe a urowe.

2.1. Asfalt warstwa cieralna

Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96170:1965.
W zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale y stosowa  asfalty drogowe.
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Tablica 1. Wymagania wobec materia ów do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchul.p. Rodzaj materia u
Nr normy KR 1  lub KR-2 Od KR3 do KR6

1 Kruszywo amane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-1115:1998
a) ze ska  magmowych i przeobra onych
b) ze ska  osadowych
c) z surowca sztucznego ( el pomiedziowy i

stalownicze)

kl. I, II; gat. 1,2
jw.
jw.

kl. I, II gat. 1
jw.

kl.I; gat.1

2 Kruszywo amane zwyk e wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1,2 -
3 wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
4 Grys i wir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; gat. 1,2 kl.I; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 -
6 Wype niacz mineralny

a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia

laboratorium drogowego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylenia,
popio y lotne

Podstawowy
-
-

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 503), D 70, D
100

D50, D70

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C
DP80

DE80 A,B,C
DP80

Tablica 2. Wymagania wobec materia ów do warstwy wi cej, wyrównawczej i
wzmacniaj cej  z betonu asfaltowego

Kategoria ruchul.p. Rodzaj materia u
Nr normy KR 1  lub KR-2 Od KR3 do KR6

1 Kruszywo amane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-1115:1998
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego ( el pomiedziowy i

stalowniczy)

kl. I, II; gat. 1,2
jw.

kl. I, II gat. 1,2
kl.I; gat.1

2 Kruszywo amane zwyk e wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1,2 -
3 wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
4 Grys i wir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; gat. 1,2 kl.I, II; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 -
6 Wype niacz mineralny

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratorium drogowego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylenia,
popio y lotne

Podstawowy
-

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D50
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE 30 A,B,C
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DE80 A,B,C
DP30, DP 80

Wype niacz

Nale y stosowa  wype niacz wapienny, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-96504:1961
dla wype niacza podstawowego

 Kruszywo

W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nale y stosowa  kruszywa podane w tablicy 1.
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

 Asfalt up ynniony

Nale y stosowa  asfalt up ynniony spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96173:1974.

 Emulsja asfaltowa kationowa

Nale y stosowa  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w
WT, EmA-99.

2.2.    Podbudowa z betonu asfaltowego

Nale y stosowa  asfalt drogowy spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96170:1965.
W zale no ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale y stosowa  asfalty drogowe.

Tablica 1. Wymagania wobec materia ów do podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria ruchul.p. Rodzaj materia u
Nr normy KR 1  lub KR-2 Od KR3 do KR6

1 Kruszywo amane zwyk e i granulowane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-1115:1998

kl. I, II; III gat. 1,2 kl. I, II gat.1, 2

2 wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II -
3 Grys i wir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II;IIIgat. 1,2 kl.I; gat.1,2
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 Gat. 1,2
5 Wype niacz mineralny

a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratorium drogowego

podstawowy,
zast pczy

py y z odpylenia,
popio y lotne

Podstawowy
Py y z odpylania

-
6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965  D 70, D 50 D50, D70

Wype niacz

Nale y stosowa  wype niacz, spe niaj cy wymagania okre lone w PN-S-96504:1961 dla
wype niacza podstawowego

 Kruszywo

W zale no ci od kategorii ruchu i warstwy nale y stosowa  kruszywa podane w tablicy 1.
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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 Asfalt up ynniony

Nale y stosowa  asfalt up ynniony spe niaj cy wymagania okre lone w PN-C-96173:1974.

 Emulsja asfaltowa kationowa

Nale y stosowa  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe niaj ce wymagania okre lone w
WT, EmA-99.

2.3.  Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna odpowiada  BN-

  74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.4.     Materia y na podsypk  i do zapraw
Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-06712, a
Do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32,5”, odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZ T

Wykonawca przyst puj cy do wykonywania robót drogowych, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu:

- wytwórni stacjonarnej typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia
  powinna by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich
  sk adników, gwarantuj ca nast puj ce tolerancje dozowania, wyra one w stosunku do
  masy poszczególnych sk adników:  kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%,  woda ± 2%.
  In ynier mo e dopu ci  obj to ciowe dozowanie  wody,
- wytwórni stacjonarnej  -otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ci ym do wytwarzania
   mieszanek mineralno-asfaltowych,
- rozk adarki do mas mineralno – asfaltowych,
- walców lekkich, rednich i ci kich drogowych,
- walców ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub innych urz dze  czyszcz cych,
- zag szczarki p ytowej z os on  z tworzywa sztucznego,
- ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania w

miejscach trudnodost pnych,
- adowarki do za adunku i transportu materia ów sypkich, spychania i zwa owania,
- koparki,
- spycharki,
- frezarka,
- przewo nych zbiorników na wod ,
- samochodów samowy adowczych z przykryciem brezentowym,
- narz dzia brukarskie
- oraz inny sprz t odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w
  Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez In yniera.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne rodki transportu-odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez In yniera.

Asfalt nale y przewozi  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
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Mieszank  betonu asfaltowego nale y przewozi  samochodami samowy adowczymi wyposa onym
w pokrowce brezentowe. Czas transportu od za adunku do roz adunku nie powinien przekracza  2
godzin z jednoczesnym spe nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem  i nadmiernym zawilgoceniem.

yte rodki transportu musz  by  sprawne technicznie. Transport powinien by , jak okre lono w
specyfikacji, b  inny, o ile zatwierdzony zostanie przez In yniera.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Wymagania szczególne

Wykonawca odwiezie i z y w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z
In ynierem wszystkie materia y z rozbiórki. Koszty zwi zane z utylizacj  materia ów
pochodz cych z rozbiórki zostan  uj te w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni
drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nast pi po wykonaniu przez Wykonawc  robót
sieciowych.

5.1.1. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie.
Nawierzchni   nale y naci  mechanicznie , nast pnie przyst pi   do jej rozkucia .
W przypadku rozbiórek elementów zag bionych nale y najpierw je odkopa  a po
zdemontowaniu do y (wykopy), gdzie nie przewiduje si  wykonywania wykopów drogowych,
nale y wype ni  warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci .
Wska nik zag szczenia 1,00 wed ug normalnej metody Proctora.
Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny by  usuni te bez
spowodowania zb dnych zniszcze  np.: kostki betonowej, brukowej, p yty betonowe, a urowe.
Zdemontowane elementy przewidziane do powtórnego wbudowania z  lub przewie  w
miejsce wskazane przez In yniera.
Nawierzchnie z kostki brukowej, betonowej i p yt a urowych  rozebra  poprzez wy amanie

czne lub mechaniczne. Materia  z rozbiórki nale y przesortowa  i odrzuci  na pobocze oraz
 w stosy. Podsypk  nale y rozebra , a gruz odrzuci  na pobocze i u  w stosy.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbiera  poprzez
mechaniczne lub r czne wy amanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych
nale y oznaczy  i naci  pi  do asfaltu.
Gruz z rozebranych elementów wywie  na sk adowisko odpadów.

5.1.2. Profilowanie i zag szczanie pod a

Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania koryta oraz profilowania i zag szczania
pod a dopiero po zako czeniu i odebraniu robót zwi zanych z monta em kana ów
sanitarnych i ruroci gów t ocznych.
Zag szczanie nale y wykonywa  na etapie zasypywania wykopów. Zag szczanie nale y
kontrolowa  wg. normalnej próby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda I lub II). Wska nik zag szczania nale y okre li  zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto  zag szczania :

górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,00 Is
na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zag szczanie nale y wykonywa  bezpo rednio przed rozpocz ciem robót
zwi zanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zag szczonym pod u, nie mo e si  odbywa  ruch budowlany nie zwi zany bezpo rednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywa  r cznie.
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Przed przyst pieniem do profilowania nale y usun  b oto i grunt, który uleg  nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si  by rz dne przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze od
projektowanych rz dnych pod a.
Bezpo rednio po profilowaniu nale y przyst pi  do zag szczania pod a.  Wilgotno  gruntu
przy zag szczaniu nie powinna ró ni  si  od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  20%. Je eli
wyprofilowane i zag szczone pod e nadmiernemu zawilgoceniu, przed przyst pieniem do
uk adania podbudowy, nale y odczeka  do czasu jego naturalnego osuszenia.
W miejscu przebiegu kana ów pod drogami o nawierzchni asfaltowej przy odtwarzaniu
nawierzchni nale y wymieni  istniej cy grunt (nasypy) na szeroko ci wykopów i g boko  ca
40 cm, na grunt stabilizowany cementem.

5.2.3. Podbudowa z kruszywa amanego

Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej aby jej
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  pojedynczo
uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych spadków i rz dnych
wysoko ciowych. Podbudowa z t ucznia winna by  szersza od zasypanego wykopu po oko o
20cm z ka dej strony. Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna
odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony powinien zosta  osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej
warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie wymieszana.
W przypadku gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej
warto ci, mieszank  nale y osuszy .
Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.
Podbudowa po wykonaniu a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  utrzymywana w
dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  In yniera, gotow
podbudow  do ruchu budowlanego, to jest zobowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania
podbudowy obci a Wykonawc .
Podbudow  z t ucznia w drogach powiatowych wykona  na ca ej szeroko ci jezdni w miejscach
prowadzenia prac.

5.2.4.    Podbudowa z betonu asfaltowego
Pod e pod warstw  podbudowy powinno by  wyprofilowane, równe, ustabilizowane
 i no ne. Podbudow  zasadnicz  z betonu asfaltowego wykona  gr. 7 cm o uziarnieniu 0-
20mm.
Powierzchnia pod a powinna by  sucha i czysta.
Nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe nie powinny by  wi ksze od podanych poni ej:

   - pod warstw  wi :
drogi klasy A, S i GP   9 mm
drogi klasy Gi Z 12 mm
drogi klasy L i D oraz place i parkingi   15 mm

W przypadku gdy nierówno ci pod a s  wi ksze jw., pod e nale y wyrówna  przez
frezowanie lub u enie warstwy wyrównawczej.
Przed roz eniem warstwy podbudowy, pod e nale y skropi  emulsj  asfaltow  lub
asfaltem up ynnionym. Powierzchnie czo owe w azów, wpustów itp. urz dze  powinny by
pokryte asfaltem lub innym materia em uszczelniaj cym. Warstw  podbudowy nale y
równie  skropi  emulsj  asfaltow  lub asfaltem przed u eniem nast pnej warstwy.
Podbudowa zasadnicza winna by  szersza od podbudowy pomocniczej z t ucznia  po oko o 33
cm z ka dej strony.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo e by  uk adana, gdy temperatura otoczenia w
ci gu doby by a nie ni sza od 50 C. Nie dopuszcza si  uk adania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V  16 m/s).
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Prace mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie.  Z cza w podbudowie powinny by  w
linii prostej, równoleg e lub prostopadle do osi drogi.

  Podbudow  z betonu asfaltowego w drogach powiatowych wykona  na ca ej szeroko ci jezdni
  w miejscach prowadzenia prac.

5.2.5. Nawierzchnia cieralna 5cm i wi ca 6cm,  mineralno- asfaltowa (beton asfaltowy)..

Warstwy wykona  z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0-12.8mm. W drogach powiatowych
warstw cieraln  nale y odtworzy  na ca ej szeroko ci jezdni ( od kraw dzi do kraw dzi
jezdni) .
Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowi zany do przeprowadzenia, w obecno ci In yniera, kontrolnej produkcji w postaci
zarobku próbnego.
W pierwszej kolejno ci nale y wykona  próbny zarób na sucho, tj. bez udzia u asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodno ci sk adu granulometrycznego z projektowan  krzyw
uziarnienia. Próbk  mieszanki mineralnej nale y pobra  po opró nieniu zawarto ci
mieszalnika.
Po sprawdzeniu sk adu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nale y wykona  pe ny
zarób próbny z udzia em asfaltu, w ilo ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie
zawarto ci asfaltu w mieszance okre la si  wykonuj c ekstrakcj .
Nierówno ci pod a pod warstwy asfaltowe nie powinny by  wi ksze od podanych poni ej:

-  pod warstw cieraln :
drogi klasy A, S i GP 6 mm
drogi klasy Gi Z 9 mm
drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 mm

W przypadku gdy nierówno ci pod a s  wi ksze jw., pod e nale y wyrówna  przez
frezowanie lub u enie warstwy wyrównawczej.
Przed wykonaniem nawierzchni nale y posmarowa  gor cym bitumem kraw dzie istniej cych
nawierzchni oraz innych urz dze  instalacyjnych znajduj cych si  w nawierzchni. Pod e
nale y skropi  emulsja asfaltow   lub up ynnionym asfaltem.. Mieszank  mineralno-
asfaltow  roz  przy pomocy roz cie acza i zag ci  walcami stalowymi i ogumionymi. W
miejscach niedost pnych dla rozk adarki mieszank  u  i zag ci  zag szczark  r czn
przy kraw nikach i urz dzeniach obcych.
Podczas zag szczania masy nale y stale sprawdza  profil poprzeczny nawierzchni oraz jej
równo  w profilu pod nym. Spadki poprzeczne powinny by  wykonane zgodnie z
przewidzianymi w projekcie. Zag szczenie nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku
rodkowi.

Wszelkie nierówno ci profilu pod nego i poprzecznego powstaj ce w czasie zag szczania
powinny by  bezzw ocznie likwidowane przez zagarni cie nadmiaru masy lub dosypanie
masy w miejscach wg bie .

W przypadku powstania tzw. rakowin przy r cznym rozk adaniu masy nale y je natychmiast
zlikwidowa  przez dodanie gor cej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zag szczenie do
uzyskania prawid owego profilu i jednorodnego wygl du.

Pocz tkowa temperatura mieszanki w czasie zag szczenia powinna wynosi  nie mniej ni :
-  dla asfaltu D 50 1350 C,
-  dla asfaltu D 70 1250 C,
-  dla asfaltu D 100 1200 C,
-  dla polimeroasfaltu wg wskaza  producenta.

cza nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
drogi.

cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej
10 cm. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane a przylegaj ce warstwy powinny by  w
jednym poziomie.
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Urz dzenia instalacyjne, jak w azy, skrzynki, wpusty itp. powinny by  wbudowane 5mm
poni ej poziomu przylegaj cej nawierzchni.
W po czeniach pionowych warstw bitumicznych, nale y stosowa  ta my bitumiczne
zapewniaj ce szczelno  po cze .
Na styku istniej cych warstw asfaltowych z nowo wykonywanymi warstwami poziomo
montowa  siatk  wzmacniaj .

5.2.6.    Naprawa dróg gruntowych

Napraw  dróg gruntowych i wirowych  nale y wykona  poprzez spulchnienie i
wyprofilowanie pod a. Nast pnie roz cielenie celem uzupe nienia, gruntu ulepszaj cego
(np. pospó ka lub wir), zag szczanie z polewaniem wod  i  r cznym usuwaniem nierówno ci.

5.2.7. Utwardzenie pobocza

Pobocza wzd  utwardzonych nawierzchni  nale y utwardzi   t uczniem. Po oczyszczeniu
wybojów, roz cieli  t ucze  i ubi  r cznie lub mechanicznie. Zaklinowa  z polewaniem wod .
Ponownie ubi  lub uwa owa . Prace zako czy  mia owaniem lub wirowaniem utwardzanych
miejsc.

5.2.8. Podsypka piaskowa

Piasek nale y roz ciela  warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki nale y
wyrówna  do wymaganego profilu. Zag szczanie warstwy piasku - mechanicznie z
polewaniem wod . Podsypk  pod kostk  betonow  i p ytki chodnikowe na chodnikach i
wjazdach na posesje zag szcza  r cznie Podsypka powinna by  tak ubita aby stopa cz owieka
pozostawia a ledwo widoczny lad.

5.2.9. Nawierzchnie z kostki  betonowej brukowej lub p ytek chodnikowych

Nawierzchni  nale y uk ada   z zachowaniem projektowanych pochyle  pod nych i
poprzecznych. Szeroko  spoin przy uk adaniu kostki brukowej nie powinna przekracza
8mm. W miejscach tego wymagaj cych, nale y ucina  kostk  lub p yt  a urow , stosownie do
potrzeb, przy u yciu specjalnych urz dze . Nie dopuszcza si  uzupe nianie braków mas
betonow .  Po u eniu, nawierzchni  z kostki brukowej nale y ubi  przy u yciu wibratora

ytowego z nak adka plastikow  b  gumow .  Spoiny wype ni  piaskiem  Spoiny powinny
by  starannie wmiecione przy u yciu szczotek, na mokro.  Nadmiar materia u zasypki nale y
zmie  a nast pnie ponownie ubi  nawierzchnie wibratorem p ytowym. W p ytach a urowych
otwory nale y „zamuli ” piaskiem.
Ruch pojazdów na nawierzchni o spoinach nie wype nionych jest wzbroniony.

5.2.10.Kraw niki drogowe

Pod kraw niki i awy kraw nikowe nale y wykona  rowki poprzez r czne odspojenie
gruntu, wyrównanie dna i cian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do
wymaganego profilu.

Kraw niki ustawia  nale y na podsypce piaskowo- cementowej i awie betonowej z oporem,
z betonu B-15. awy betonowe wykona  nale y w deskowaniu, z r cznym roz cieleniem,
wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Cz awy stanowi cej opór wykona  nale y
po ustawieniu kraw nika. awy nale y piel gnowa  przez polewanie wod .

Kraw niki nale y ustawia  i wyregulowa  wed ug osi podanych punktów wysoko ciowych.
Spoiny wype nia  zapraw  cementowo-piaskow .
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6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

6.2.1. Pod e
Równo  wyprofilowanego i zag szczonego pod a nale y mierzy at  co 20m w kierunku
pod nym. Nierówno ci nie mog  przekracza  2 cm.
Spadki poprzeczne nale y mierzy at  d . 4 m i poziomnic . Odchy ki spadków od
przewidzianych w Projektem powinny si  mie ci  w granicach ± 0,5%. G boko  koryta i
rz dne dna nie powinny si  ró ni  od projektowanych o +1cm i –2cm.
Wszystkie powierzchnie ró ni ce si  od wymaganych powinny by  naprawione  przez
spulchnienie do g boko ci co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zag szczone.

6.2.2.  Podbudowa z t ucznia
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu
akceptacji materia ów.

Badania w czasie robót:

- uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymogami. Próbki nale y pobiera  w sposób
losowy, z roz onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki powinny by  na bie co
przekazywane In ynierowi.

- wilgotno  mieszanki
Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wg próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj  +10%, -20%.
Wilgotno  nale y okre la  wg PN-B-06714-17.

- zag szczenie podbudowy
Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia wymaganego wska nika
zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza   wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywa
nie rzadziej ni  raz na 5 000 m2 lub wg zalece  In yniera.

Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

- szeroko  podbudowy
Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy
wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej.

- równo  podbudowy
Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4. metrow at  lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4. metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza :

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj
projektow , z tolerancj  0,5%.
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- rz dne wysoko ciowe podbudowy
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza  +1 cm, -2 cm.

- grubo  podbudowy i ulepszonego pod a
Grubo  podbudowy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :

- dla podbudowy zasadniczej  10%
- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- no no  podbudowy
- modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 powinien by  zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugi cie spr yste wg BN-64/8931-06 powinno by  zgodne z podanym w tabeli 4.

6.2.3. Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania lepiszcza,
wype niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi  wyniki tych bada  do akceptacji In ynierowi.

Badania w czasie robót

- uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do bada  uziarnienia mieszanki mineralnej nale y pobra  po wymieszaniu kruszyw a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by  zgodna z zaprojektowan  w
recepcie laboratoryjnej.

- sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967.

- badanie w ciwo ci asfaltu
Dla ka dej cysterny asfaltu nale y okre li  w ciwo ci asfaltu.

- badanie w ciwo ci wype niacza
Na ka de 100 Mg zu ytego wype niacza nale y okre li  w ciwo ci wype niacza.

-pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dok adno  pomiaru  20 C. Temperatura powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.

- sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygl du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl du
w czasie produkcji, za adunku, roz adunku i wbudowywania.

- w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej
ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale y okre la  na próbkach zag szczonych

metod  Marshalla. Wyniki powinny by  zgodne z recept  laboratoryjn .

Wymagania dotycz ce cech geometrycznych i w ciwo ci warstw nawierzchni z betonu
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asfaltowego:

- Szeroko  warstwy
Szeroko  warstwy cieralnej z betonu asfaltowego powinna by  zgodna z dokumentacj
projektow  z tolerancj  5 cm.

- Równo  warstwy
Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by  wi ksze od podanych ni ej
-  warstwa cieralna  4 mm,
-  warstwa wi ca 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny
by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  0,5%.

-  Rz dne wysoko ciowe
Rz dne wysoko ciowe warstwy powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj

 1 cm.

- Ukszta towanie osi w planie
 warstwy w planie powinna by  usytuowana zgodnie z dokumentacj  projektow , z

tolerancj  5 cm.

- Grubo  warstwy
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z grubo ci  projektow , z tolerancj  10%.

- Z cza pod ne i poprzeczne
cza w nawierzchni powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do

osi. Z cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co
najmniej o 15 cm. Z cza powinny by  ca kowicie zwi zane a przylegaj ce warstwy powinny
by  w jednym poziomie.

- Kraw , obramowanie warstwy
Warstwa cieralna przy urz dzeniach w jezdni powinna wystawa  3 5 mm ponad ich
powierzchni .

- Wygl d warstwy
Wygl d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie  jednolit  tekstur , bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, uszcz cych si  i sp kanych.

- Zag szczenie warstwy i wolna przestrze  w warstwie
Zag szczenie i wolna przestrze  w warstwie powinny by  zgodne  z wymaganiami ustalonymi
w recepcie laboratoryjnej.

- Modu  sztywno ci pe zania
Modu  sztywno ci pe zania, okre lony na próbkach wyci tych z warstwy, powinien by
zgodny z ustalonym w recepcie laboratoryjnej.

6.2.4. Nawierzchnia z kostki betonowej, p yt betonowych,  a urowych
Kontroli podlegaj :
- spadek poprzeczny,
- grubo  podsypki, tolerancja ± 1 cm
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7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.       Jednostk  obmiaru Robót jest:

m² - rozebrania nawierzchni, u enia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi
      i stabilizacj  pod a, liczony:

dla nawierzchni asfaltowych dróg powiatowych jako iloczyn: d ugo  ( liczona w
osi przewodu) wg. profili w dokumentacji projektowej *szeroko  ca ej
nawierzchni cznie z warstwami konstrukcyjnymi i stabilizacj  pod a.
dla nawierzchni dróg gminnych jako iloczyn : d ugo ci ( liczona w osi przewodu)
wg. profili w dokumentacji projektowej*szeroko  1,2m  dla kana ów Ø 200mm
i 1,0 m dla kana ów Ø160m, za wyj tkiem dróg gruntowych, których
odtworzenie jest liczone jako iloczyn: d ugo  ( liczona w osi przewodu) wg
profili w dokumentacji projektowej *szeroko  3,0 m i za wyj tkiem odtworzenia
pobocza t uczniem liczonego jako iloczyn: d ugo  ( liczona w osi przewodu)
wg. profili w dokumentacji projektowej * szeroko  2,0m.

m - ustawienia kraw ników, obrze y na podstawie pomiaru w terenie , liczony w osi
            kraw ników, obrze y.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w TS - 00.00

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1.      Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci

  Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w TS - 00.00. „Wymagania ogólne”

9.2.     P atno ci

Cena jednostkowa 1 nawierzchni drogowych obejmuje odpowiednio:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- prace rozbiórkowe,
- u enie w stosy-pryzmy materia ów z rozbiórki przewidzianych do ponownego
  wykorzystania lub ich wywóz na czasowy odk ad i ponowny przywóz przed monta em,
- ciecie istniej cych kraw dzi warstwy nawierzchni asfaltowych i betonowych, ,
- wywóz gruzu z rozbiórki w miejscu wybranym przez Wykonawc  i  zaakceptowanym
  przez  In yniera,
- koszty utylizacji materia ów pochodz cych z rozbiórek,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie Materia ów,
- stabilizacja pod a spoiwem ( drogi powiatowe),
- wykonanie koryt,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,
- piel gnacja nawierzchni,
- zamulenie otworów w p ytach betonowych, a urowych,
- wykonanie po cze  mi dzywarstwowych,
- wtopienie ta m bitumicznych pionowych,
- wywóz nadmiaru gruntu z korytowania wraz z jego utylizacj ,
- prowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych,
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót.
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Cena jednostkowa 1 mb kraw nika obejmuje odpowiednio:
- prace pomiarowe,
- prace rozbiórkowe,
- zakup ,dostarczenie i wbudowanie Materia ów,
- wykonanie koryt,
- wykonanie awy betonowej,
- wykonanie podsypek,
- monta  kraw ników,
- plantowanie poboczy z wyprofilowaniem,
- prowadzenie niezb dnych pomiarów i bada  laboratoryjnych,
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót,
- wywóz gruzu z rozbiórki w miejscu wybranym przez Wykonawc  i  zaakceptowanym
  przez  Inspektora,
- koszty utylizacji materia ów pochodz cych z rozbiórek.

Cena jednostkowa demonta u i monta u 1 szt s upka metalowego z cuchami:

- prace rozbiórkowe i demonta owe,
- oczyszczenie i pomalowanie  powierzchni s upków i cuchów
- monta  s upków z zag szczeniem gruntu
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót,
- wywóz gruzu z rozbiórki w miejscu wybranym przez Wykonawc  i  zaakceptowanym
  przez  Inspektora,
- koszty utylizacji materia ów pochodz cych z rozbiórek.

10. PRZEPISY  ZWI ZANE
Roboty b  wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci
zanieczyszcze  obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk adu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta tu ziarna

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi kliwo ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno ci metod
bezpo redni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci
zanieczyszcze  organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci siarki metod
bromow

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu elazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie cieralno ci w b bnie Los
Angeles
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Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne amane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni
podatnych i pod a przez obci enie p yt

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
at

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni
drogowych

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i
at

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonów i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów torowisk tramwajowych . Kraw niki i obrze a
chodnikowe.

PN-71/H97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne.

10.2. Inne

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, na
podstawie którego przyjmuje si  konstrukcje nawierzchni ci gów komunikacyjnych w
zale no ci od kategorii ruchu.
Katalog szczegó ów Drogowych

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej  w Warszawie.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST – 01.05

 POMPOWNIA   WODY
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1. WST P

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
kompletnej pompowni  wody posadowionej na dzia ce   213/7  na zadaniu pn:
„ Budowa sieci wodoci gowej  z pompowni   wody oraz z przy czami ( do granic dzia ek )
we wsi Jankowa aga ska ”.

1.2. Zakres stosowania ST

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

1.3. Zakres robót  obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycz  wybudowania kompletnej prefabrykowanej
pompowni wody w której zakres wchodzi:

(a) Wykonanie zbiornika  pompowni wody  fi 1500 mm szt.1 z zamontowaniem
wyposa enie  pompowni / pompy i przepustnic/

(b) Wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej  1,8 m na s upkach
oraz zamontowanie  bramy o wysoko ci 1,8 m i szeroko ci  3,6 m

(c) Utwardzenie terenu  polbrukiem gr 8 cm .
(d) Szafka przy czeniowa  i szafka sterownicza .

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji  s  zgodne z obowi zuj cymi normami
i TS - 00.00 – „Wymagania Ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

2. MATERIA Y
2.1. Nale y dostarczy  i posadowi  pompownie w nast puj cym wykonaniu :

Zbiornik pompowni  powinien by  wykonany ca kowicie szczelny i przez
ca y czas eksploatacji pompowni w takim stanie pozosta . Wszystkie
elementy konstrukcyjne (przej cia przez ciany,  ruby),ocieplony
styropianem gr 10 cm / p yta nastudzienna i ciany pompowni na wysoko ci
1,0 m po ca ym obwodzie/
siatk    na s upkach stalowych / ogrodzenie pompowni /
bram  wjazdow   o szeroko ci 3,6 m i wysoko ci 1,8 m ,
polbruk gr 8 cm szary

az wej ciowy –ocieplany we  mineraln  , zabezpieczony przed wej ciem
osób   niepowo anych ,
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Pompa  OPA .6.01 z silnikiem  SKg 100 L-2 o mocy 3,0 kW  lub inna o
podobnych    parametrach  przeznaczona  do pompowania  wody szt.2 /
w tym 1 szt. na   magazynie w Zak adzie Gospodarki Komunalnej
Przepustnice , ko nierzowe z uszczelnieniem gumowym szt.2
Zw ka  redukcyjna  FFR 125/80 mm ,
tablica zasilaj ca i  sterownicza ,
kró ce wlotowe, wylotowe, szczelne przej cia dla kabli,
tuleje przej ciowe, szczelne,

3. SPRZ T
Sprz t  odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w    Projekcie
organizacji  robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Samochody  i inne rodki transportu –odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez In yniera.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.2.1. Monta   pompowni

Pompownia   winna by  montowana zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w  wytycznych dostarczonych przez  producentów. Przy monta u nale y
zachowa  prawid owo  ustawienia urz dze  na p ycie fundamentowej, sposób zamontowania
oraz wspó osiowo  ustawienia maszyny i nap du oraz uzbrojenia przepompowni. Po
zamontowaniu nale y przeprowadzi  próby mechaniczne  maszyn i urz dze  wyposa onych
w nap dy sprawdzaj c:
- usuni cie blokad
- smarowanie i ch odzenie urz dze  wraz z regulacj
- przeprowadzenia regulacji pod wzgl dem mechanicznym
oraz próby hydrauliczne.
Przeprowadzenie prób monta owych – rozruch technologiczny urz dze  nale y wykona
zgodnie z „ Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano - monta owych-Tom II Instalacje
sanitarne”
oraz dokumentacj  techniczno – ruchow  ( DTR )  producentów urz dze .

6.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w  TS - 00.00.,,Wymagania ogólne”

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.

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

7.2.   Jednostka obmiaru
        Jednostk  obmiaru jest :

- kpl – dla kompletnej pompowni.
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8.     ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

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

9.       PODSTAWA P ATNO CI

Cena jednostkowa wykonania  1 kpl. pompowni obejmuje :
- wykonanie podsypki piaskowej i pod a betonowego
- wykonanie elbetowej p yty
- zakup,  dostarczenie i monta   pompowni,
- wykonanie pier cienia doci aj cego,
- pod czenie przepompowni,
- pomiary i badania ,
- próby szczelno ci , prace przygotowawcze i pomiarowe ,
- uruchomienie pompowni-rozruch technologiczny  i koszty szkolenia obs ugi,
- opracowanie instrukcji eksploatacji,
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót.

10.      PRZEPISY ZWI ZANE
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”

Roboty b  wykonywane w sposób bezpieczny, ci le w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajów UE.

10.1  Normy
PN-82/B-02000 Obci enie budowli. Zasady ustalania warto ci
PN-82/B-02001 Obci enie budowli. Obci enia sta e
PN-82/B-02003 Obci enie budowli. Obci enia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie niegiem
PN-77/B-02011 Jw. Lecz obci enie wiatrem
PN-87/B-0201 Obci enie budowli. Obci enia zmienne rodowiskowe-lodem.
PN-87/B-02015 Obci enie budowli. Obci enia zmienne rodowiskowe. Obci enie

temperatur
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowane.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

                          badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i elbetowe. Wymagania i badania.
PN-88/B-0625 0 Beton zwyk y.
PN-82/H-93215 Walcówka i pr ty okr e do zbrojenia betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-85/H-74306 Armatura i ruroci gi. Wymiary po czeniowe ko nierzy na ci nienie

 nominalne do 1 Mpa.

10.2 . Inne
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,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych” wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej  w Warszawie.
Instrukcje i wytyczne producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.06

DOPROWADZENIE  ENERGII  DO POMPOWNI
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1. WST P

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót elektrycznych zwi zanych z zasilaniem i instalacjami wewn trznymi pompowni wody
zadania :
„ Budowa sieci wodoci gowej z pompowni  wody oraz z przy czami
(do granic dzia ek )we  wsi Jankowa aga ska ”.

1.2. Zakres stosowania TS
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj tych TS
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycz  prowadzenia robót
elektrycznych:

1.3.1.Wykonanie zasilania 1 szt. pompowni wody:
(a) Dostawa i monta  na fundamencie z mat. izolacyjnego ( cznie z robotami ziemnymi i

monta em fundamentu) 1 kompletnej szafki przy czeniowo pomiarowej SPP-J-2 w obudowie
OP85DF H wg katalogu „H.Sypniewski” (lub równowa nej);

(b) Rozdzielnica   RNN -2x12-55 (N+PE)
(c) U enie kabla YKY 5x6  mm2

(d) Monta  przewodów zasilaj cych i przewodów sterowniczych. Gniazdo wtyczkowe szczelne
16 A /Z

(e) wykonanie 1 kpl. instalacji wyrównawczej uziomów (bednarka FeZn 30x4 mm)
(f) Obudowa  OP 48 DF
(g) Uk adanie kabla YKY 4x2,5 mm2 w rurach
(h) Uk adanie kabla YKY 3x1,5 mm2 w rurach

1.4 Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji s  zgodne z Dokumentacj  Projektow
i TS - 00.00 – „Wymagania Ogólne".

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz zgodno  z Dokumentacj
Projektow , TS i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano
w TS - 00.00,,Wymagania Ogólne”

2. MATERIA Y

Materia y wymienione powy ej w pkt.1.3.musz  spe nia  wymagania norm i przepisów.
Aparaty i urz dzenia powinny mie  certyfikat na zgodno  z obowi zuj cymi przepisami
i normami.

3. SPRZ T

Sprz t odpowiadaj cy pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w projekcie
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organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspekora.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne rodki transportu – odpowiadaj ce pod wzgl dem typów i ilo ci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez In yniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wymagania dotycz ce prowadzenia robót podano w TS -00.00.-,,Wymagania ogólne”

5.2. Wymagania szczególne dotycz ce wykonania robót elektrycznych

1. Po wykonaniu linii kablowej zasilaj cej pompowni  wody przeprowadzi
inwentaryzacj  geodezyjn .

2. Nale y przestrzega  postanowie :
  - Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002
poz. 690)
  - Wykaz polskich norm dotycz cych rozwi za  technicznych zosta  uj ty w
Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie,
opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004r
  - Warunków wydanych przez inwestora,
i tak e:
,,Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom V”

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w TS -00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jako ciowej b dzie zgodno  wykonanych Robót i u ytych materia ów
z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami In yniera.
Po zako czeniu robót, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia
odpowiednich szkole  w zakresie obs ugi i konserwacji, prób monta owych, tj. technicznego
sprawdzenia jako ci wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac
regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, instalacji,
urz dze  itp.-zgodnie z, „Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru”.
Nale y wykona  sprawdzanie odbiorcze instalacji – zgodnie z normami uj tymi w wykazie
polskich norm dotycz cych rozwi za  technicznych zosta  uj ty w Rozporz dzeniu Ministra
Infrastruktury zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 109 z 2004r.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostk  obmiaru jest:

kpl  - cze kablowe zintegrowane z pomiarem ZK-1/P i z uziemieniem
kpl  - Linia kablowa zasilaj  wraz z robotami ziemnymi
kpl - Wewn trzna linia zasilaj ca (wlz) wraz z robotami ziemnymi
kpl - Instalacje wewn trzne pompowni wraz z monta em  osprz tu oraz
instalacji wyrównawczej i uziemienia

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Warunki szczegó owe odbioru robót elektrycznych
Wykonawca robót jest zobowi zany do przygotowania dokumentów potrzebnych do
nale ytej oceny wykonanych robót, jak:

- wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami,

- instrukcje, DTR i karty gwarancyjne,
- protoko y bada  i prób producenta,
- wiadectwa jako ci, aprobaty techniczne,
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,
- protoko y ze sprawdze  odbiorczych, w tym wiadectwa wykonania pomiarów

ochronnych,
Roboty elektryczne b  odbierane kompleksowo, wed ug podanych w pkt.7.2 powy ej
jednostek obmiarowych – po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych w
pkt.6.2.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w TS - 00.00 "Wymagania ogólne".

9.2. P atno ci
atno ci b  dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z punktem 7.2. niniejszej

TS. Zakres robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl.  z cza  kablowego  z  pomiarem  ZK-1/P  wraz  z  lini
kablow  zasilaj  obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe - geodezyjne,
- roboty ziemne,
- zakup, dostarczenie i zabudowanie zestawu
- wykonanie uziomu z cza (wraz z dostaw  materia ów),
- pomiary i badania,
- uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl linii kablowej zasilaj cej kablem typu YKY 5x6
obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe - geodezyjne,
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- roboty ziemne (wraz z u eniem rur os onowych, wykonaniem przecisków),
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materia ów,
- Pomiary i badania,
- Uporz dkowanie, miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Roboty b  wykonywane w sposób bezpieczny, ci le w zgodzie z Polskimi Normami.
Wykaz polskich norm dotycz cych rozwi za  technicznych zosta  uj ty w Rozporz dzeniu
Ministra Infrastruktury zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dz.U. nr 109 z
2004r

Wykaz norm
PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
PN-EN-61140 – Ochrona przed pora eniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji
i urz dze .
PN-86/E-05003.01 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania
ogólne.
PN-84/E-02033 - O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym
PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów
zewn trznych. Wybór rodków ochrony przeciwpora eniowej w zale no ci od
wp ywów zewn trznych
PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogólnych charakterystyk
PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa
PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnego
PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona
instalacji niskiego napi cia przed przej ciowymi przepi ciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napi cia
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona
przed przepi ciami atmosferycznymi lub czeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona
przed zak óceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów
budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed obni eniem napi cia
PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i czenie
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PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych
bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne. rodki ochrony przed pora eniem pr dem
elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony
zapewniaj cych bezpiecze stwo. rodki ochrony przed pr dem przet eniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od
wp ywów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów.
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Urz dzenia do ochrony przed przepi ciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia
do od czenia izolacyjnego i czenia.
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i
monta  wyposa enia elektrycznego. Inne wyposa enie. Niskonapi ciowe zespo y
pr dotwórcze.
PN-EN 12464-1:2004 – wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy. Cz .1:
Miejsca pracy we wn trzach.
PN-EN 50310:2002 – Stosowanie po cze  wyrównawczych i uziemiaj cych w
budynkach z zainstalowanym sprz tem informatycznym.
PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposa one w wann  lub/i basen natryskowy

Inne dokumenty
1. „Instrukcja bezpiecze stwa przy pracach monta owych w elektroenergetyce”.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta owych tom V.
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MATERIA Y
ONTROLA MATERIA ÓW I URZADZEN
TESTY MATERIA ÓW I URZ
RZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW
TOSOWANIE MATERIA ÓW ZAMIENNYCH
RÓD A UZYSKANIA MATERIA ÓW
OZYSKIWANIE MATERIA ÓW MIEJSCOWYCH
ATERIA Y NIE ODPOWIADAJ
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Klasyfikacja Wspólnego S ownika Zamówie
gów  do przesy u  wody.

 g ówna z rozga
aganiec wraz z przy

d Gminy I owa,
                            68-120 I owa, ul.

d Gminy I owa,
                            68-120 I owa, ul.

     zostanie wy oniony przez zamawiaj

  wykop na odk ad
  pe ne umocnienie

  wykop na odk ad
 odwóz urobku na miejsce sk adowania przyj
  drewniane pe ne umocnienie
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c) u o

ce na jego wy

 - dzia anie trzeciej strony (jednostki niezale

zidentyfikowany wyrób, proces lub us uga s
a

li przedzia  tolerancji nie zosta  okre

sprawie Wspólnego S ownika Zamówie

ci technologicznej ich realizacji, ze szczegó owym
cych szczegó owy opis, oraz wskazanie
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z za ko y odbiorów
 potrzeby, rysunki i opisy s u

Wspólny S ownik Zamówie  system klasyfikacji produktów, us ug i robót
 publicznych. Sk ada si

ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj

sposób trwa y w obiekcie budowlanym

 spe nia

robót i jest wydawany przez w a
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ca ca o
 do samodzielnego spe nienia

 - dokument s u

 -sk ada si

 - sk ada si

stronami, s u
, szkiców oraz dodatkowych za

podmiotach w adaj

terenu lub dzia ki,

gruncie g ównych osi nadziemnych i podziemnych oraz

 geodezyjnej obs udze budowy i robót monta
 obiektu i jego pod o a oraz odkszta ce

 i odkszta ce
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 zespó  wspó pracuj
ci i przemys u w

 uk ad przewodów wodoci

lub zak ady produkcyjne,

 od przewodu magistralnego do odga

 odga zienie domowe (przy
wodomierzem 

kszej od rury przewodowej, s u
trznych i do zabezpieczania kana u przy przej

wiru uk adana pod/w przestrzeni/nad

materia

cego i dzia aj
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pe nomocnictwie. Rol  umowy pe ni inspektor

 ZN - Zak adowa Norma

ojektów Ma gorzata Dobrowolska

1.4.2. Szczegó owe specyfikacje techniczne:

 zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za
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 za dok adne wytyczenie w planie i

dzie s u

za o

one za o

odrzucenia materia ów i elementów robót b

 wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u

Inwestycja po o aganiec- Wilkowisko, Gm. I owa

materia ów u
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 odbudowy zniszczonych znaków na w asny koszt..

 w dobrym stanie przez ca y

bnej zap acie i przyjmuje
e jest w

2.2.4. Ochrona w asno

odpowiednich w adz, które s  w a

dzenia zosta y w a

wspó pracowa  przy naprawie udzielaj

ania, w instalacjach

enia, ha asu
lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego dzia a

magazynów, sk adowisk, dróg dojazdowych itp. oraz z

 powietrza py ami i gazami

2.2.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia.
Materia y, które w sposób trwa y s
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ywania materia ów wywo uj

Wszelkie materia y odpadowe u

oddzia ywania tych materia ów na
Materia y, które s

 zanika (np. materia y pylaste) mog

ycie tych materia ów od w a
 materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro

, aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach nieb
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj

dzie utrzymywa  wszelkie urz

zane z wype nieniem wymaga
bnej zap acie i s

dzie stosowa  si

pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z

wywo anym w wyniku realizacji robót lub przez perso

 wszystkie przepisy wydane przez w adze

dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

dzie w pe ni
odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga

y b
 inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstaw

zane z wype nieniem wymaga
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bnej zap acie i s

o szczenie). W a ciciele dzia ek s

robót oraz wzd u  trasy wywozu i dowozu materia ów.
 zgodnie z za

Wszystkie protoko y stanowi ce za

dego elementu realizowanych robót. Szczegó owe obmi

ce w sk ad umowy,

c) protoko y przekazania placu budowy,
d) protoko y odbioru robót (cz
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a

4. MATERIA Y I URZ
acji materia y i urz

lonymi w szczegó owych specyfikacjach technicznych.
 stosowane wy

a cych prawid owo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spe nienie wymaga

 od w a nych w adz
na pozyskanie materia ów jakichkolwiek róde  miejscowych w ród a

ród a.

4.1. Kontrola materia ów i urz
 materia y i

materia ów, aby sprawdzi  ich w asno
 do aprobaty danej partii materia ów.

4.2.Atesty materia ów i urz
W przypadku materia ów, dla których w szczegó owych

Materia y uznane przez przedstawiciela Zamawiaj
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi musz  niezw ocznie usuni

materia ów, które nie zosta y sprawdzone lub zaakce
dzie wykonany na w asne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca

 inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje o
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robót, w a

4.3.Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowanie materia y, do czasu gdy

 one potrzebne do robót by y zabezpieczone przed za
zachowa y swoja jako  i w a ci do robót i by y dost

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b

4.4.Stosowanie materia ów zamiennych.
 materia y zamienne, inne ni

eli wymagane jest badanie materia u przez Zamawiaj

ród a uzyskania materia ów
 materia y budowlane

(wyroby budowlane) o w a cych prawid owo
nienie wymaga

1) wyroby budowlane, w a

stwa cz onkowskiego Unii

dla których producent wyda  deklaracje zgodno ci z uznanymi regu ami

la za

wp ywu na spe nianie wymaga
stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuk

wyroby wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji t

dostawca wyda  o
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4.6. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.

pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w ród a

ród a.
 za spe nienie wymaga

ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

4.7. Materia y nie odpowiadaj
Materia y nie odpowiadaj

 z o

ycie tych materia ów do innych
 te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie

zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w as
ciem i niezap aceniem

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako

cy w asno

które nie wp yn  i w a
a onych materia ów.
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 spe nia

a

co, na w asny koszt, wszelkie

jest odpowiedzialny za pe n ci robót i stosowanych materia ów do

do pobierania próbek i materia ów oraz robót (rodza

 pomiary i badania materia ów oraz robót

W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre
 prawid owe wykonanie robót.

 materia ów

dnych za o onych aw celowniczych w nawi
podanych na placu budowy sta ych p-któw niwelacyjny

c) zbadanie materia ów i elementów zabezpieczenia p
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g) badanie g ci u o enia przewodu i jego odleg o

h) badanie u o enia przewodu na pod o
i) badanie zastosowanych z

l) badanie warstwy ochronnej ca ego przewodu,

a) odchylenie odleg o

dnych wykonanego pod o

go na awach

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek b

eli szczegó owe specyfikacje techniczne nie wymagaj
 liczone w m3, jako d ugo

pienia d u

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY P ATNO
Zasady odbiorów robót i p atno
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uzupe niaj

 obmiarów (orygina y),
6) protoko y odbiorów cz

wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiec

 mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej in

10) protoko y przeprowadzonych prób szczelno



aganiec-Wilkowisko Gm. I owa

sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
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II. SZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

O

MATERIA Y

ADANIE PRZEWODÓW

UKANIE I DEZYNFEKCJA
ARUNKI SZCZEGÓ OWE

ATNOSCI
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gów  do przesy u  wody

 g ówna z rozga
aganiec wraz z przy

 zabudowa zasuwy ko nierzowej DN 100 mm,

 -wykonanie pod o

 wykonanie p ukania wodoci

ce w sk ad niniejszej specyfikacji technicznej doty
gowej w Gminie I owa na odcinku -
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sk adowych

y.

cego przysz y rozwój
systemu, ale z wy

ce przysz y
rozwój systemu, w
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po  odbiorcy wody przy zerowym przep ywie w przy

1.4.10. Uderzenie hydrauliczne -nag e zmiany ci
przep ywu w krótkim czasie.

badany jest nowo u o

gowy, który 
przy

gowy s u cy jako g ówny ruroci

przy

1.5.4. Przy

enie dodatkowe -elementy inne ni. rury, kszta tki i

1.6.2. Z cze podatne -z liwia znaczne odkszta cenie k

1.6.3. Pow oka -dodatkowy materia  stosowany na pow

oddzia ywaniem chemicznym

 s u ca do czenia przy
cie dop ywu wody do

przy
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1.6.5. Kszta tka -element inny ni
rednicy przewodu. Ponadto kszta tkami okre

czniki ko nierzowo-kielichowe i ko nierzowo-nasuwko

1.6.6. Z cza elastyczne -z

projektowej, bez z amania lub rozerwania

1.6.8. Z cze -po

1.6.9. Wyk adzina -dodatkowy materia  stosowany na

mechanicznymi i oddzia ywaniem chemicznym

kocówkami kielichowymi, ko nierzowymi lub bosymi ko

1.6.12. Z cze sztywne -z liwia znacznego odkszta cenia

ograniczona przez z amanie bez istotnego odkszta ce

1.6.14. Rura pó sztywna -przewód, którego zdolno
jest ograniczona albo przez odkszta cenia/ przeci enia, albo z amania, w

ci obwodowej i/lub warunków uk adania.

cy przep yw i ci
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 ca kowit

1.8. U o

o
strefy u o enia, podsypki dolnej, osypki i zasypki g ównej

 przykrycia -odleg o  od wierzchu trzonu rury lub kszta tki do
cego lub przysz ego poziomu terenu.

1.9.1. Wspó czynnik nierównomierno ci przep ywu -stosunek przep ywu

2. MATERIA Y

ce materia ów zosta y podane w Ogólnej specyfikacji

2.1.Materia y stosowane do budowy powinny spe nia

2.2. Materia y stosowane do wykonania robót powinny

 kszta tek elektrooporowych z PE100 SDR 11 kl. 100,
eliwnych ko nierzowych z

 ko nierzy ocynkowanych ,tulei PEHD,
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2.3. Zastosowanie innych materia ów ni

2.4. Materia y z rozbiórki powinny by

2.5. Materia y z rozbiórki przewidziane do ponownej

yte do budowy materia y powinny by

2.7. Materia y stosowane w sieciach wodoci
ich sk ad, a tak e wzajemne oddzia ywanie nie powodowa y pogorszenia

enie trwa o

yte materia y stosuje si
rury kszta tki z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1

2.9. Dopuszczalne odchy ki wymiarów nominalnych;

ki

 samochody samowy adowcze

opaty

omy
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enia materia ów stosowane b

 samochody samowy adowcze
 przyczepy d u

rodkami transportu wy
po o adowane obok siebie na ca ej powierzchni

 przez podklinowanie materia ów lub inny

4.2.2. Transport armatury przemys owej.

rodki transportowe materia ów w ilo
o  dostaw materia u.

4.3. Roz adowanie materia ów b
cych uszkodzeniu materia ów.

4.4.Transport odbywa  si

 przy
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 poza terenem zabudowanym; poza pasem drogowym wzd

5.2.5. Zag

W przypadku nie zachowania wymogu zag
 izolacje ciep ochronn

5.3.1. Uk adanie przewodów
gi uk adane w gruncie powinny mie  naturalne pod o

ci o wytrzyma o
dnie z kszta tem dna

gu na ca ej jego d ugo
enia na zniekszta cenie. Grubo

cej naturalne pod o

rednio przed uk adaniem ruroci

pozosta o gu. Stosowany materia  i sposób zasypania nie
 uszkodzenia u o  pow oki

materia  do zasypania dla strefy niebezpiecznej nal
rednioziarnisty, nie skalisty, bez bry  i kamieni,

zgodnie z PN-86/B-02480. Materia  u
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zwróceniem uwagi na wykopy pod miejscami po

 uk adane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia
uk adania przewodów powinna zapewni
dokumentacji projektowej. Dla zapewnienia w a ciwego u o

awach celowniczych przeci

sta ych reperów roboczych umieszczonych poza stref

 powsta ych w czasie transportu lub magazynowania.

 uk adane w prawid owej

montowane na przygotowanym pod o

 uk adana zgodnie z projektowan
 na ca ej swojej d ugo

W celu dokonania po
zag bienie w miejscu po

rednicy od fi.32-63 mm czymy na elektroz
zastosowaniu odpowiednich kszta tek zgodnie z dokum

strefie d ugo ciereczki (L- odpowiada d ugo

 mechanicznie na d . równej L, na
ca ym obwodzie rury przy pomocy skrobaka rotacyjneg

em wyg adzaj

materia u niekorzystna ze wzgl
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praca ta zosta a wykonana szczególnie starannie. Za

e wp yn  po
y odt u

bia ego nasi

Kszta tka elektrooporowa powinna tak

na przygotowany koniec rury tak aby czo o z czki pokry o si  z czo em rury. Tak
 i kszta tk

Czas zgrzewania oraz ch odzenia zale
raz na dyskietkach kszta tek

Przewierty o d . do 12,o m

z g owic  z wid owymi ostrzami. Komor
 wibrom otem. W czo owej

Dno komory wy o  p ytami drogowymi lub p ytami JOMB na podbudowie w
wiru. Na p ytach u o io

G61 zamocowanej poziomo o osi pod u

 z o ony na odk ad przy bocznej
 z grodzic G61 

 z o ony na odk ad przy bocznej

dnem rzeki ubianka  przy pomocy przewiertu sterowa
       Wykonanie w/w przewiertu sk ada si

 g owic
lonej odleg o

do erdzie wiertnicze. Odleg o

lenie g ci po o enia g owicy w stosunku do

owego w miejsce g owicy
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g. W przypadku ma ych

g nape niamy wod
po

 300 m d ugo
Ca y przewód podzielono na odcinki o d . 250 m.

ej po o

ej po o

y nape ni
po o

 zawory, przy o ej po o

cego ca kowite nape nienie odcinka przewodu przez 1
Po nape nieniu odcinka woda nale

cej za o
Po stwierdzeniu wyp ywu wody nale

nieniowego t ocznego o ci

e) dla odcinka przewodu u o
ochronnych , kana ach zbiorczych i tunelach

nienie próbne ca ego przewodu niezale rednicy, materia u i
zastosowanych z
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cej i wy
c zawór na dop ywie wody.

 z dok adno szej podzia ki

 przewód i z

yniera i przysz ego eksploatatora.

5.3.6. P ukanie i dezynfekcja.
ukanie i dezynfekcj

 p ukanie i dezynfekcja

5.4. Warunki szczegó owe.

 ko nierzow
g z rur PE100 fi. 110 mm d ugo

ci i p ukanie ruroci

 wykonanie wykopów i pod o

 do wykopów w postaci drabin w odleg o

 materia ów z wymaganiami norm,
 sposób uk adania rur,
 g  u o
 sposób u o
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 po

 prawid owo
 prawid owo  wykonania pod o
 prawid owo

wystawione przez producentów materia ów na zastosowane materia y,
e materia y spe niaj

zane normy i za o

 g

 ruchem ko owym,
 odleg o

 rodzaj pod o
 rodzaj rur kszta tek i armatury,
 sk adowanie rur kszta tek i armatury,
 u o
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pnej i g ównej,

 przewody u o
 przewody u o

 prze czenia, przyt acza wodoci
 wyniki p ukania i dezynfekcji.

zaniu do punktów sta ych, potwierdzonych na szkicu
spe nieniu Rozporz

zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.

8.2.4.G ebokos  zgodna z g

 zabezpieczony przed nap ywem wód gruntowych

. Natomiast przed nap ywem wód opadowych

bie klina od amu niezabezpieczonych

8.2.8. Odleg o

Odleg o
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odleg o

Linia rzutu awy

na pok adzie

podk adzie

upowe upa
5 -linie s upowe  O  s upa 0,7 0,8 1,0

-kana y

oczne

dzenia Ministra Przemys u i Handlu z dnia

znymi w postaci za o

8.2.10. Pod o

Pod o
eli materia  rur, zgodnie z warunkami

lonego rodzaju podsypki. Pod o
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Wzmocnienie pod o
albo wykonaniu awy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj pod o

8.2.11. Rury, kszta tki i armatura przygotowane do

8.2.12. Rury i kszta tki, zabezpieczone przed wewn
 sk adowane w po o eniu poziomym na p askim i równym pod o

Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych powinny by  zabezpieczone przed dzia aniem
promieni s onecznych. Armatura, zabezpieczona przed

 sk adowana w pozycji uniemo

 u o
pod o . Prawid owo

 zgodna z dokumentacja. Na pod o
 zag biony na ca ej d ugo

pod o  oraz pod o
 u o

szczenie zasypki g ównej mo

cznie. Po
puje przy pomocy ko nierzy stalowych z tuleja, lub kszta tek

o
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a ciwe u o  poprzez p ozy
z kó kami dystansowymi. Zamkniecie rur ochronnych n

dym przy

Przy cza o d ugo

8.2.23. Przed w
y przep uka

 w nim wody powinny spe nia

 dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupe nienia

ów, po

ce zmiany i uzupe nienia dokonywane podczas

ci wbudowanych materia ów,
 protokó y odbiorów cz
 protokó y prób szczelno
 protokó y badania stopnia zag

ci wystawione przez dostawców materia ów,

 protokó y odbiorów cz
 protokó y bada
 protokó y wyników bada
 protokó y stopnia zag
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 zabezpieczenia izolacji cieplnej w przypadku uk ad

Budowlane” za

9.PODSTAWA P ATNOSCI

ce p atno

9.2. P atno

9.3. Zasady p atno

dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ec

magazynowaniu gazów, nape nianiu zbiorników gazami

zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.
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lenia, symbole, podzia  i opis

ci gruntu jako pod o

 PN-87/H-74051 W azy kana owe. Ogólne wymagania i b

 PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e
 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wype niaczy stos

 PN-88/B-06250 Beton zwyk y
 PE-EN 545; 2000 Rury kszta tki i wyposa

CV-U ) do przesy ania

ci sk adowych

eliwnych i stalowych uk adanych

 ZAT/97-01-001 Rury i kszta tki z PEHD i elementy 
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III. SZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 g ówna z rozga
aganiec wraz z przy

III. SZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MATERIA Y

ATNOSCI
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 g ówna z rozga
wraz z przy

d Miasta I owa, 68-120 I owa  ul.

aganiec-Wilkowiska, gm. I owa.

 wykop na odk ad
 pe ne umocnienie

  wykop na odk ad
 odwóz urobku na miejsce sk adowania -przyj

 Uiszczenie op aty za sk adowanie materia u z wykop
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2. MATERIA Y

ci i stosowanych materia ów tj.

ytego materia u do wykonania zasypki,

 podk ad z pospó ki

ce pospó ki:

 frakcji py owej do 2 %,

Do wykonania podk adu zastosowa  piasek zwyk y.

elementu zasypki i podlega wywiezieniu na sk adowis

 wykop przed nap ywem wody, oraz stanowi

tu zosta y podane w Ogólnej specyfikacji

niekorzystnego wp ywu na jako

asno
ci do pracy. Powinien spe nia

 koparko - adowarka,
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  adowarka,
 samochód samowy adowczy,

4.1. Ogólne zasady prowadzenia transportu zosta y p

4.2. Materia y mog
Materia y przewo
adunkowej zabezpieczone przed spadaniem i uszkodze

Ogólne zasady prowadzenia transportu zosta y podane

odk adania ziemi rodzimej, odwo

 w terenie w sposób trwa y i widoczny z
za o

 drewnianych palików, tzw., ko ków osiowych z gwo

 przez ca y czas
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cego po o

 ciep ownicze,

odleg o

dna projektowana i pog
a ciwej g rednio przed u o

 lub równoleg e do wykopu powinny zosta

cy ich dzia anie.

 g

 kszta tu wykopu,
 rodzaju pod o

 ubezpieczenia pe nego komory przewiertowej
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 nieoszalowanie wykopów o g
tych do 2 m., w pozosta ych

ci równej co najmniej g

bie klina od amu

5.2.6.Wydobyty grunt sk adowa

materia ów mog

 oznaczona w trwa y i widoczny sposób, przez

 zaznaczone przy  pomocy drewnianych ko ków z gwo dziami. Ko ki osiowe

Ko ki  zabijane na obu stronach wykopu, tak aby by o mo

repery robocze w kszta cie haków lub

 odleg o
porozumieniu z w a

y wokó  wykopów pozostawionych na
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wiat o ostrzegawcze koloru

cze balustrad wokó  wykopu powinny si
1,1 m. nad terenem i w odleg o

m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzd u
ci 1,1 m w odleg o

 sta y jego dozór.

 wykonywane tylko do g

 o g

urowe wykopu zosta o przewidziane do wykonania w
przedmiarze robót dla wykopu pod u o

równej trzykrotnej g ce odp yw

 stan skarpy po deszczu, mrozie lub po d u

ony w pasie równym g
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 i y sk onne do p

 g

 wy

gnie g
cie do wykopu. Odleg o

dzeniami s u

 szczelnym i wytrzyma ym

 za adowane poni

5.2.28. Sk adowanie urobku, materia ów jest zabroni
 w odleg o

 w strefie klina naturalnego od amu grunty, je

 klina naturalnego od amu gruntu.

 w gruntach spoistych -na g
 w pozosta ych gruntach -na g

 ustawiona w odleg o
 klina naturalnego od amu.
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 przez ca y czas ogrodzony i oznakowany tablicami

5.2.38. Zak adanie obudowy lub monta
cianach pionowych i na g

zabezpieczenia osób klatkami os onowymi lub obudow

 zabudowane z materia ów trwa ych o wymaganej w projekcie wytrzyma o

wp ywu wody lub innych substancji,

 odleg o

ugo

a
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tkowo do g
pnie pog  do w a ciwej g

o

na g
 przed osiadaniem i odkszta ceniem.

najmniej g

5.3.7.Dopuszczalne g

 w pozosta ych 1,0 m.

 sk adowany z jednej strony wykopu z
 odk adu wolnego pasa

 1 m. od poziomu terenu, w odleg o

pieniem do w a
ce zosta y wykonane zgodnie z dokumentacj

 wykonanie wykopu i pod o
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grozi o niebezpiecze lizgu lub przechy u.

o

5.4.2.Materia em zasypu w obr

5.4.3.Materia  zasypu w obr

materia em sypkim.

 uk adanie i zag
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 w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoist

równej 3-krotnej g
nasypów i materia ów, oraz mie ce odp yw wód

 do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po

 uk adanie podsypki i warstwy filtracyjnej powinno

ciem uk adania warstw dno wykopu powinno by
z odpadów materia ów budowlanych,

 uk adanie warstwy nale  na ca ej powierzchni wykopu,

 ca kowita grubo  sta a na ca ej powierzchni wykopu,

 prawid owo

 rodzaj i stan gruntu w pod o
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 przygotowanie pod o
 materia  u

 materia  do zasypki,

 transport materia ów-m3.

9. POSTAWA P ATNOSCI

9.1.1.Wykopy p aci si

 odspojenie gruntu ze z o eniem na odk ad lub za adowaniem na samochody i

9.1.2. Wykonanie warstw podsypki i obsypki-p aci si

 dostarczenie materia u,
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9.1.3. Zasypka-p aci si

 dostarczenie materia ów,

9.1.4. Transport gruntu, materia u do wykonania warstwy-p aci si
wywiezionego/przywiezionego materia u w stanie rodz
odleg o

 za adowanie gruntu na
 odleg o

 wy adowanie i rozplantowanie z grubsza,
 utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwa ce.

lenia, Symbole. Podzia  i opis gruntów

Tolerancje kszta tów i wymiarów.

Opracowa : mgr in . Ma gorzata Dobrowolska


