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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00. Wymagania ogólne

0.1 WSTĘP
0.1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące
wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu na:
Budowa zbiornika wody czystej o Vu=150m3 z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Stacji
Uzdatniania w Cesarzowicach.

Zakres opracowania obejmuje:
I. Budowę zbiornika dwukomorowego żelbetowego wody czystej o Vu=150m3
II. Budowę nowych rurociągów międzyobiektowych na terenie SUW a w szczególności:
o
Rurociagu wody surowej od studni ujęciowych do budynku SUW
o
Rurociagu ssącego wody czystej od nowo projektowanego zbiornika do budynku SUW
o
Rurociagu zasilającego nowo projektowany zbiornik od budynku SUW do zbiornika
o
Kanału wód przelewowych z nowo projektowanego zbiornika do istniejacego kanału wód
zużytych
III. Budowa nowych linii kablowych z istniejącej rozdzielni w budynku SUW
o
do projektowanego zbiornika wody czystej;
o
do istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2;
IV. Rozbudowa instalacji automatyki SUW
V. Rozbiórkę istniejących dwóch zbiorników wody czystej.
VI. Przebudowę istniejących obudów studni ujęciowych
Całe zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości
Gminy Środa Śląska a w szczególności Cesarzowice w wodę pitną spełniającą warunki Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r .

0.1.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych,
w pkt.0.1.1, 0.1.3 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.
0.1.3

1

Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00
ST-01.
ST-01.01.
ST-01.03
ST-02
ST-02..01
ST-02..02
ST-03
ST-04
ST-05
ST-06
ST 07
ST-08

2.

Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze, w tym:
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Rozbiórki elementów dróg i ulic
Roboty ziemne
Wykonanie wykopów
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych ST
Roboty budowlane i konstrukcyjne – budowa zbiornika wody czystej
Roboty instalacyjne uzbrojenie ujęcia wody nr1 i nr 2
Roboty instalacyjne– budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych na
terenie SUW
Roboty instalacyjne montaż uzbrojenia w nowobudowanym zbiorniku
wody czystej
Roboty elektryczne i AKPiA
Prace rozbiórkowej

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część
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Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami, Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów
według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.
0.1.4

norm,

dopuszczalne

jest

stosowanie

Określenia podstawowe
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców,
zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne
1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.3. Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez Zamawiającego do działania, jako
Inspektor Nadzoru w niniejszym Kontrakcie..
1.4.4. Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych.
1.4.5. Specyfikacja – oznacza Specyfikację Robót załączoną do Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane lub przedłożone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
1.4.6. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
1.4.7. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzającego jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2
z późniejszymi zmianami)..
1.4.8. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iż należycie zidentyfikowany
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10).
1.4.9. Laboratorium – akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów
oraz Robót.
1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.11. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
1.4.12. Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej
i posiadająca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.
1.4.13. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.14. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz
inne miejsca wymienione w Umowie, jako tworzące część Terenu Budowy.
1.4.15. Pozostałe oznaczenia zgodne z PN-ISO 6707-2:2000 „Budownictwo. Terminologia.
Terminy stosowane w umowach”
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0.1.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i
SSTWiORB. Metody użyte przy Budowie, rodzaj zastosowanych technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu
muszą zapewniać skuteczna ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w
szczególności przed:
 hałasem,
 wibracją,
 drganiami wstrząsami,
 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza,
 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,
 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi,
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych

0.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

0.1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
Projektowej, Dziennik Budowy oraz SSTWiORB, które Wykonawca zwróci w komplecie po dokonaniu
przez Zamawiającego czynności odbioru ostatecznego.

0.1.5.3

Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
podczas budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Robót aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z
Inspektorem nadzoru, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót.
Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych które
skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem).
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) w
związku z prowadzonymi Robotami, w okresie ich realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
Robót.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i obsługiwać
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie,
światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności ,itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości sąsiednich dostęp do nieruchomości
w trakcie całego procesu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do informowania właścicieli
nieruchomości o trudnościach w dostępie do ich nieruchomości oraz o czasie trwania braku dostępu do
nieruchomości. Szkody powstałe w wyniku braku dostępu do nieruchomości będzie ponosił Wykonawca.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę
na jego koszt przez cały czas budowy. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i
maszyn pracujących przy realizacji Robót, Wykonawca oznakuje w sposób zgodny z projektem
organizacji ruchu, uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drodze, na którą
następuje wyjazd i poinformuje Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do montażu urządzeń oczyszczających koła pojazdów wyjeżdżających z
terenu budowy na drogę, po której odbywa się ruch.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w Sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilościach
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji Robót. Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice informacyjne wg wzorów
unijnych i tablice wymagane Prawem Budowlanym, ukazujące informacje dotyczące Inwestycji, w ilości i
miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilość i lokalizację tych tablic.
Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas trwania
Robót.

0.1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i spełnienia warunków oraz postanowienia
uzgadniającego warunki realizacji inwestycji, wydanego na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na
budowę.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
1. Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, ograniczyć do niezbędnego minimum
szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów skrócić do niezbędnego
minimum (wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych);
2. Nie dopuszczać do tworzenia się rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu budowy,
3. Zabezpieczać wszystkie wpusty i studzienki na placu budowy w sposób uniemożliwiający wpadanie do
nich drobnych zwierząt,
4. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do zapisów przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1. Lokalizację zaplecza budowy, baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów, dróg dojazdowych i
technicznych,
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru,
d) uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót.
Zaplecza budowy i bazy materiałowo – sprzętowe należy lokalizować:
 poza granicami obszarów zabudowy mieszkaniowej/
Prace związane z usunięciem i zabezpieczeniem terenów zieleni należy wykonywać pod nadzorem
Inspektora nadzoru. W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W
bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie powinny być składowane materiały budowlane, masy ziemne,
substancje szkodliwe dla roślin oraz nie powinny być wytyczane drogi dojazdowe w obrębie rzutu korony
drzew + 1 m oraz w odległości 1 m od krzewów. Wokół każdego zagrożonego drzewa konieczne jest
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wyznaczenie strefy bezpieczeństwa. Prace odwodnieniowe, w miarę możliwości, należy prowadzić poza
okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych w okresie
wzrostu drzew, należy zminimalizować czas trwania leja depresyjnego do minimum. System korzeniowy
drzew należy utrzymywać w odpowiedniej wilgotności, a prace w obrębie strefy korzeniowej (obrys korony
+ 2 m) wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie drzew i krzewów należy zabezpieczać matami
słomianymi, jutowymi, itp. które w zależności od panujących aktualnie warunków pogodowych zapobiegać
będą przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.
Wykonawca, w rozumieniu przepisów prawa, jest wytwórcą odpadów powstających w czasie budowy.
Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako
wytwórca odpadów, będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpadów, za którego działalność Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed
Zamawiającym. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów z tytułu gospodarowania odpadami.
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych, podczas których dochodzi do wytwarzania odpadów,
Wykonawca ma obowiązek:
− selektywnego gromadzenia powstających odpadów,
−zapewnienie prawidłowego postępowania w trakcie prac rozbiórkowych z odpadami niebezpiecznymi
(np. zawierającymi azbest) i zgromadzenie ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,
− przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zagospodarowanie wszystkich
odpadów powstałych w fazie budowy. Wykonawca jest zobowiązany do rygorystycznego przestrzegania
wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska.
W przypadku uznania szkody w środowisku, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, koszty działań naprawczych ponosi Wykonawca
wraz z nadzorem przyrodniczym.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
obciążają Wykonawcę.

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

0.1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

0.1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Budowy.
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Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem
właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Ryczałtowej.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji,
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Budowy, spowodowane jego działalnością.
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących
nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan
techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób
nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.
W sytuacji konieczności wejścia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej,
Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objęty jest decyzją pozwolenia na budowę, ewentualnie umową
użyczenia terenu. Za każde nieuzgodnione wejście w teren odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca powinien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren właściciela nieruchomości, na którym
będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca
winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i przywrócić teren do stanu poprzedniego bądź
wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za inne trwałe szkody. Na koniec
Wykonawca podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do Wykonawcy.
Koszty tych odszkodowań należy wliczyć w ryczałtowy koszt realizacji inwestycji.
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczęciem robót
budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego istniejących dróg lokalnych,
znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do
ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi
u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz
samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie
budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.

0.1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. może
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Pojazdy
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.1.5.9

Bezpieczeństwo i higiena pracy

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

0.1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót
od Daty Rozpoczęcia do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

0.1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia
Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

0.1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Warunkach
Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku powołania się w Dokumentacji Projektowej i SSTWiORB
na Polskie Normy, mogą być stosowane inne normy europejskie, europejskie aprobaty techniczne,
wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe oraz inne techniczne systemy odniesienia
ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

0.1.5.13 Wykopaliska
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) wszelkie
znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowią własność Skarbu Państwa. Ochronę
znalezisk geologicznych regulują Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2011 Nr 163, poz. 981)
oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880 tekst jednolity Dz. U.2009, Nr 151, poz.
1220 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami.
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor
nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót. W
przypadku konieczności wykonania badań wykopaliskowych koszt ich wykonania podlegać będzie
negocjacji z Zamawiającym wg odrębnej procedury.

0.1.5.14 Badania archeologiczne i inne działania przy zabytkach
Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one
zabytkami, należy zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty
przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz właściwego konserwatora
zabytków.
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0.1.5.15 Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzonych robót na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego przerwania robót zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb
(policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz
postępowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia
niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawca.

0.2
0.2.1

MATERIAŁY
Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
 oznakowany CE, co oznacza, Że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
europejską aprobatą techniczną bądź krajową ST państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z
wymaganiami podstawowymi, albo
 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
 oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do wyŻej wymienionej
ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo SSTWiORB, jest także dopuszczalne,
wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określił, w drodze
rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegające obowiązkowi oznakowania CE.
W rozporządzeniu, o którym mowa określono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich
aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące stwarzać
szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie.

0.2.2

Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. O przydatności materiałów do zastosowania decydują badania
sprawdzające wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SSTWiORB w czasie realizacji Robót.

0.2.3

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić Żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w Dokumentach Umowy, chyba, Że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

0.2.4

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i
złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.
Teren zwałki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki
musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inspektora nadzoru.
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru nie podlega osobnej zapłacie i jest
zawarty kwocie ryczałtowej zadania.
Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany, (skorygowany) przez Inspektora
nadzoru.
Grunty nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie ww. materiałów.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

0.2.5

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SSTWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

0.2.6

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

0.3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Podstawowy sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SSTWiORB w przypadku braku ustaleń w
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wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

0.4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

0.5 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami SSTWiORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd
okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed
wykonania prac.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, SSTWiORB Dokumentacji Projektowej, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe jakie wynikną z niezastosowania
się do powyższego warunku poniesie Wykonawca. Inspektor nadzoru podejmuje decyzje z sprawach
związanych z jakością robót, ocena jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we
wszystkich sprawach związanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej, SSTWiORB oraz dotyczących
akceptacji wypełniania warunków Kontraktu przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na
budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów.
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Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty,
które nie spełniają wymagań jakościowych.
Jeżeli w trakcie budowy zajdzie konieczność zastosowania magazynu-składowiska pośredniego
wynikającego z technologii robót, powstałe koszty wynikające z łamania transportu i dodatkowej pracy
sprzętu oraz robocizny pokryje Wykonawca. Wykonawca będzie na Żądanie Inspektora nadzoru
przedstawiał dzienne Raporty /wg wzoru podanego przez Inspektora nadzoru/dotyczące zakresu
zrealizowanych robót, ilości zatrudnionych pracowników fizycznych Wykonawcy, pracowników dozoru
Wykonawcy a także ilości pracującego sprzętu na budowie.

0.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
0.6.1

Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- plan bezpieczeństwa i ochronę zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

0.6.2

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, Że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SSTWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
SSTWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inżynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

0.6.3

Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inspektor nadzoru może pobierać próbki i badać materiały
niezależnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie pobierać dodatkowe próbki i prowadzić badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do
badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

0.6.4

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

0.6.5

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

0.6.6

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.
Inspektor nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami
SSTWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.

0.6.7

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SSTWiORB, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

0.6.8

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu realizacji robót budowlanych
zakończonych ostatecznym odbiorem robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej przez Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być
udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru.
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
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f) korespondencję na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na Życzenie Zamawiającego.

0.7 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i
SSTWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie inwestorskim. Przy rozliczeniu ryczłtowym obmiar
robót będzie służył do wykazania stopnia zaawansowania prac.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
indziej w SSTWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na piśmie.

0.8 ODBIÓR ROBÓT
0.8.1

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SSTWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

0.8.2

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości, jakości i kompletności
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje
inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB oraz ustaleniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robót zanikających Inspektor nadzoru wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentów (wyników) z pomiarów, w tym geodezyjnych, jeżeli są wymagane przepisami
prawa.

0.8.3

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i kompletności wykonanych odcinków lub części Robót,
w stanie nadającym się do użytkowania. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych czynności
odbiorowych, jest Protokół Przyjęcia Robót Częściowych wystawiane przez Inspektora nadzoru.

0.8.4

Odbiór ostateczny Robót

0.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru/Zamawiającego.
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
Robót z SSTWiORB, Dokumentacją Projektową.
W toku odbioru ostatecznego Robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych
lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

0.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały).
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzoną
w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej,
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w dwóch kopiach. Przyjmuje
się, Że koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie
ryczałtowej realizacji inwestycji i nie podlega odrębnej zapłacie.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych czynności
odbiorowych, jest Końcowy Protokół Odbioru Robót.

0.8.5

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i
gwarancji jakości.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”.
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0.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę .
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

0.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z dnia
23 stycznia 2008r. - tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010, nr 185, poz. 1243 z dnia 14 września
2010, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. nr 112, poz. 1206),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. nr 152, poz. 1736).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181; z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009, nr 151, poz. 1220, tekst
jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r., z późniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2012, nr 0, poz. 985);
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2008, nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. 2007, nr 120, poz. 826 wraz z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych (Dz. U. 2011, nr 165 poz. 987);
Zarządzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010r w sprawie
typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym
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19.

Ustawą O Ochronie Zabytków I Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U.2003 nr 162, poz.
1568 z późniejszymi zmianami
20. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r (Dz.U.2011, Nr 163, poz.981)
21. Ustawa O Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880, teks jednolity
Dz.U. 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
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1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ST-01

1.1 ST-01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW
WYSOKOŚCIOWYCH
1.1.1

WSTĘP

1.1.1.1 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasy i punktów wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach
realizacji zadania pn.: Budowa zbiornika wody czystej o Vu=150m3 z infrastrukturą towarzyszącą na
terenie Stacji Uzdatniania w Cesarzowicach

1.1.1.2 Zakres robót objętych SSTWiORB
SSTWiORB określa wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy w
zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy
traktować jako minimalne.

1.1.1.3 Określenia podstawowe
1.3.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy
punkt trasy.
1.3.2. Znak geodezyjny- znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.
1.3.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy.
1.3.4. Inwentaryzacja powykonawcza- pomiar powykonawczy wybudowanych sieci , zbiornika i
sporządzenie związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.3.5. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00.

1.1.2

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt
2.

1.1.2.1 Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy
powinny mieć średnicę 0,15 ÷ 0,20 m i długość 1,5 ÷ 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy
0,05 ÷ 0,08 m a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m.
"Świadki" punktu granicznego muszą być pomalowane na żółto z czarnym napisem, wykonane z betonu
C20/25 zbrojonego 4 prętami ø10mm
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1.1.3

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-.00. „Wymagania ogólne” pkt. 03.
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi STWiOR należy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań
jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie zostaną
dopuszczone do Robót. Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący
sprzęt:
 dalmierze,
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

1.1.4

TRANSPORT

1.1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 04.
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu nalezą do Kierownika Budowy, z zastrzeleniem, że
transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą
powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

1.1.5

WYKONANIE ROBÓT

1.1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. "Wymagania Ogólne" pkt 05.

1.1.5.2 Ogólne zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów
głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o powyższe materiały, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania Robót.
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego oraz pobrane z właściwego Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostałe prace pomiarowe, konieczne dla prawidłowej realizacji Robót nalezą do obowiązków
Wykonawcy.

1.1.5.3 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającym i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy projektowanych
sieci, obiektów.
Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- zastabilizowanie wszystkich wyznaczonych punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie,

1.1.5.4 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 250 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy powinna wynosić 250 metrów.
Repery robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem robót i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących
budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy niż 4 mm/km, stosując niwelację
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne
określenie nazwy repera i jego rzędnej.

1.1.5.5 Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowej nie może być
większe niż 5cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych
niwelety projektowej.

1.1.6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.1.6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00. "Wymagania Ogólne".

1.1.6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 05.4.
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OBMIAR ROBÓT

1.1.7

Jednostką obmiarową jest 1 km odtworzonej trasy i punktów wysokościowych.

ODBIÓR ROBÓT

1.1.8

1.1.8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.1.9

Płatność zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie,
 założenie (odtworzenie) nowych punktów osnowy geodezyjnej wg. odrębnego opracowania
branży geodezyjnej
1.1.10

LITERATURA

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r- Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. nr 30, poz. 163 z
późniejszymi zmianami)
2. PN-EN 206-1 Beton – Część 1 – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 3. Instrukcja
techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna 0-3
Zasady
kompletowania
dokumentacji
geodezyjnej
i
kartograficznej
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. GST GG-00.01.02 Założenie
osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów mostowych.
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1.2

ST-01.02 - ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1.2.1

WSTĘP

1.2.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST-1.4 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
rozbiórką elementów istniejących dróg w ramach zadania pn.: Budowa zbiornika wody czystej o
Vu=150m3 z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Stacji Uzdatniania w Cesarzowicach.

1.2.1.2 Zakres stosowania SSTWiORB
ST określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy w zakresie
standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy
traktować jako minimalne.
1.2.2

MATERIAŁY

Nie występują.
1.2.3

SPRZĘT

1.2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. "Wymagania Ogólne" pkt 03.
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi STWiOR należy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań
jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie zostaną
dopuszczone do Robót.
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: ładowarki, spycharki,
samochody ciężarowe, młoty pneumatyczne, frezarki nawierzchni.
Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy)
należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek. Sprzęt powinien być
dostosowany do rodzaju i zakresu robót.
1.2.4

TRANSPORT

1.2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. "Wymagania Ogólne" pkt 04.
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy.
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Materiały z rozbiórki mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru dla danego asortymentu
materiału rozbiórkowego.
1.2.5

WYKONANIE ROBÓT

1.2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. "Wymagania Ogólne", pkt 5.
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1.2.5.2 Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drodze (Dz.U. Nr. 220 z 2003roku
poz. 2181) zał. 4.
5.2.2. Rozbiórka warstw nawierzchni szutrowej, podbudowy tłuczniowej
Powyższe roboty należy wykonać zrywarką. Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny być mieszane w
trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania.
Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki, chyba że możliwe jest ich wykorzystanie w trakcie
realizacji zadania (np. wbudowanie destruktu pofrezowego w pobocza gruntowe). O możliwości i
sposobie ewentualnego wykorzystania materiałów z rozbiórki zadecyduje Inspektor nadzoru.
Odpady bezużyteczne powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.
1.2.6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.2.6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania Ogólne" pkt. 6.
Kontroli polega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowani
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach przeznaczonych do
rozbiórki powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST-02.00.00. "Roboty ziemne".
1.2.7

OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rozbiórki elementów dróg i ulic jest:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni [m2] (metr kwadratowy) oraz [m3] (metr sześcienny) dla wywozu
materiałów rozbiórkowych,
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników [m] (metrach) dla elementów liniowych oraz [m 3]
(metr sześcienny) dla ław betonowych i wywozu materiałów rozbiórkowych,
c) dla rozbiórki ścieku [m] (metr) oraz [m3] (metr sześcienny) dla ław betonowych i wywozu materiałów
rozbiórkowych,
d) dla rozbiórki nawierzchni utwardzonych [m2] (metr kwadratowy) oraz [m3] (metr sześcienny) dla
wywozu materiałów rozbiórkowych,
e) dla rozbiórki znaków drogowych [szt.].
1.2.8

ODBIÓR ROBÓT

1.2.8.1 Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych
Ogólne zasady odbioru robót rozbiórkowych podano w ST-00. pkt 08.
1.2.9

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa robót rozbiórkowych w zakresie elementów dróg i ulic obejmuje
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni szutrowej:
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
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ręczne lub mechaniczne nawierzchni lub innych materiałów rozbiórkowych,
przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem
na poboczu,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław betonowych,
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
1.2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
Nr 1 poz. 1206)
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadów lub ich
ilości, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003r poz. 2181) zał. Nr 4
7. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)
8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.
622)
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
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2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02. Roboty ziemne

2.1 ST-02.1 WYKONANIE WYKOPÓW
2.1.1

WSTĘP

2.1.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w ramach
zadania pn.: Budowa zbiornika wody czystej o Vu=150m3 z infrastrukturą towarzyszącą na
terenie Stacji Uzdatniania w Cesarzowicach.

2.1.1.2 Zakres stosowania STWIOR
SSWiOR określa wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach umowy o roboty budowlane dla zadań jak w punkcie 1.1 a zawarte w niej zapisy w zakresie
standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy
traktować jako minimalne.

2.1.1.3

Określenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia.
1.3.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.3.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m
1.3.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m
1.3.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m
1.3.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z
trasą drogową.
1.3.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
d
Is =ρ / ρds
gdzie:
ρd - [Mg/m3] - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu,
ρds - [Mg/m3] - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12
1.3.8. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów, określona
wg wzoru:
U = d60 / d10
w którym:
U – wskaźnik różnoziarnistości
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.3.9. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
I0 = E2/E1
gdzie:
E1
- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,
E2
- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.
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1.3.10. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanych w SSTWiORB D-M-00.00.00.

Ogólne wymagania dotyczące robót

2.1.1.4

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiOR oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania
robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze.

2.1.2

MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00. "Wymagania Ogólne" pkt 2.

2.1.2.2 Ogólne zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek wykopów. Grunty przydatne do zasypek mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie
terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Z uwagi na
bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych na zawilgocenie gruntów z wykopów, ich
jakość (wilgotność) powinna być na bieżąco kontrolowana w trakcie prowadzenia robót.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości zgodnie z PN-S-02205 tablica 3.

2.1.3

SPRZĘT

2.1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" p 3.
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi SSTWiORB należy do Kierownika
Budowy.
Jakikolwiek sprzęt, rusztowania, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań
jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostaną dopuszczone do Robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia
do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - sprzętu
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

2.1.4

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 04.
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem,
że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą
powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń.
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność
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środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
urabiania i wbudowywania gruntu (materiału).
WYKONANIE ROBÓT

2.1.5

2.1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 05.
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w
niniejszych STWiOR. Sposób wykonania skarp wykopu i skarpy rowu powinien gwarantować ich
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw obciąża
Wykonawcę.
Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami
czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.
W miejscach gdzie jest to wymagane należy możliwie szybko przystąpić do stabilizacji podłoża.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkład. Odspojenie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu
gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami STWiOR. O ile Inspektor
nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć
przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych

rzędnych robót ziemnych.

2.1.5.2 Wykonanie wykopów
 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze należy wykonać zgodnie z poszczególnymi STWiOR oraz z poleceniami
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe
wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.


Wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów
bądź na odkład Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac
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można było przystąpić bezzwłocznie do wykonania wzmocnienia podłoża, jeżeli jest
wymagane. Przy wykonywaniu wykopów należy zachować nienaruszoną strukturę podłoża.
 Wykonanie wykopów sposobem ręcznym
Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać w przypadkach występowania zinwentaryzowanych
urządzeń podziemnych.
 Dokładność wykonania wykopów
Dopuszczalne tolerancje wykonania wykopów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S02205 p. 2.6, Tablica 1 (punkt 4 i 5) oraz punkt 2.7.
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana, co 20m. Wykonawca
ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana, co
20m.

Zagęszczenie gruntu i nośności w wykopach
Zagęszczenie gruntu (Is) i nośność (E2) w wykopach ma być zgodna z rysunkiem 4 normy PN-S-02205,
natomiast wskaźnik odkształcenia Io=E2/E1 zgodnie z PN-S-02205 punkt 2.10.1. Należy sprawdzać
uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nośności poprzez badanie wskaźnika
zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia i wskaźnika odkształcenia Io zgodnie z PN-S-02205
(z uwzględnieniem rysunku nr 4 i punktu 2.10.1).
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia i nośności, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości
zgodnych z normą PN-S-02205 i projektem konstrukcji nawierzchni. Badanie wskaźnika zagęszczenia
(Is) zgodnie z BN-77/8931-12.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża (np.
wapnem; popiołami lotnymi), umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia. Doprowadzenie gruntu do w/w modułów możliwe przez stabilizację cementem, wapnem,
popiołami itp. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru.

Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń
nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę Robót.

2.1.6

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 pkt. 06 .
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i
dostarczać kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości
robót i wymaganych niniejszymi SSTWiORB.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisać do:
a) Dziennika Budowy,
b) Protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) Sposób odspajania i składowania gruntów nie pogarszający ich właściwości;
b) Wstępną selekcję gruntów z wykopów w zależności od rodzaju gruntu;
c) Zapewnienie stateczności skarp;
d) Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu;
e) Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie);
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f) Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i wysięków wodnych;
g) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie

2.1.7

OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych zasadniczych robót ziemnych i wywozu
materiału z rozbiórki poza teren budowy.

2.1.8

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót

2.1.8.1

Ogólne zasady odbioru robót określono w SSTWiORB D-M-00.00.00. pkt 8.

2.1.9

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na
odkład lub nasyp,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 rekultywację terenu.

2.1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i
jednostki miar.
3. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
4. PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
5. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
6. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
7. PN-B-04452
Geotechnika. Badania polowe.
8. PN-S-02204
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
9. PN-EN 933-8
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości
drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego
10. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania
11. PN-EN 1744Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
1:2000
12. PN-EN 1097Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5:
5:2001
Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
13. PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów Część
11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym
14. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
15. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
1. PN-B-02480
2. PN–B-02481
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17. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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2.2 ST- 02.02. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH
2.2.1

2.2.1.1

WSTĘP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach zadania pn.: Budowa zbiornika
wody czystej o Vu=150m3 z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Stacji Uzdatniania w
Cesarzowicach

2.2.1.2

Zakres stosowania ST

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

2.2.1.3

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych obejmują
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

2.2.1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST-02.01 pkt 1.4.

2.2.1.5

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-02.01 pkt 1.5.

2.2.2

Materiały (grunty)

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12]
powinien charakteryzować się grupą nośności G 1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja
projektową.

2.2.3

Sprzęt

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-02..01 pkt 3.
2.2.4

Transport

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST-02..01 pkt 4.
2.2.5

Wykonanie robót

2.2.5.1 Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST-02.00.01 pkt 5.
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.5.2

Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Strefa
korpusu

Górna warstwa o grubości 20
cm
Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni robót ziemnych

Minimalna wartość Is dla:
autostrad
innych dróg
i dróg
kategoria ruchu
kategoria
ekspresowych
KR3-KR6
ruchu KR1KR2
1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości I s, podanych
w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do
zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiOR, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

2.2.5.3 Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów,
które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
2.2.6

2.2.6.1

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-02.01 pkt 6.
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2.2.6.2 Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.
2.2.7

Obmiar robót

2.2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-02..01 pkt 7.

2.2.7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
2.2.8

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-02.01 pkt 8.
2.2.9

2.2.9.1

Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-02.01 pkt 9.

2.2.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Płatność zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
 zagęszczenie powierzchni wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
 rozplantowanie urobku na odkładzie,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 rekultywację terenu.
2.2.10 Przepisy związane
Spis przepisów związanych podano w ST-02.01 pkt 10.
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3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03- Roboty budowlane i
konstrukcyjne – budowa zbiornika wody czystej

3.1 WSTĘP
3.1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z budową obiektów inżynierskich na terenie SUW Cesarzowice.


3.1.2

zbiornik wody czystej Vu=2x75m2

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundametowanie
45262300-4 Betonowanie
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

3.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1 i 1.4.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej ST mogą mieć miejsce tylko w przypadku
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu dla których istnieje
pewność że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.

3.2.1

Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych przy
wykonywaniu wykopów pod w/w obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypki gruntem z urobku i/lub
dowiezionym w warunkach gruntowych podanych niżej:
Przyjęto z „Opinii geologicznej poz. 2. Obiekt zaliczono do I kategorii gotechnicznej.
W miejscu lokalizacji zbiornika zalega następująca warstwa gruntów
0,0 ÷ 0,6

– grunt antropogeniczny- nasyp niekontrolowany (humus z okruchami cegły)

0,6 ÷ 1,2

– pył z piaskiem i iłem (glina pylasta) o konsystencji plastycznejI L= 0,33

1,2 ÷ 2,0

– pył z iłem o konsystencji plastycznej /tpl

2,0 ÷ 4,3 – piasek z iłem o konsystencji twardoplastycznej
4,3÷6,0 ił z pyłem ( glina pylasto - zwięzła o konsystencji tpl/zw
Woda gruntowa nawiercona, ustabilizowana na głębokości 2,0÷4,3 m.p.p.t.
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Grunty od poziomu 0,62,0 m ppt ( pyły i iły) o konsystencji plastycznej zaliczono do warstwy
geotechnicznej C2 o niskiej nośności i podatne na zmianę struktury pod wpływem wilgotności.
Zaleca się wymianę tych gruntów na podsypkę żwirowo- piaskową.
Roboty betonowe i żelbetowe

3.2.2

3.2.2.1

Zbiornik

Zaprojektowano żelbetowy zbiornik cylindryczny średnicy wewnętrznej 7,642m zlokalizowany na
powierzchni terenu i częściowo obsypany. Poziom 0,00 dna zbiornika znajduje się 0,50m powyzej
terenu otaczającego.
Zbiornik jest podzielony ścianą wewnętrzną biegnącą wzdłuż srednicy, która dzieli pojemność na dwie
równe części. Zbiornik jest ocieplony styropianem, część nadziemna otynkowana jest tynkiem
cienkowarstwowym a część poniżej poziomu terenu tynkiem cementowym.
Powierzchnia zabudowy

52 m2

Kubatura

295,0 m3
± 0,00 = 153,30 m npm

Poziom dna zbiornika
Poziom spodu podłoża betonowego –

-1,00 m

Poziom spodu podsypki żwiro – piaskowej -

--2,50 m

Poziom terenu

-0,50 =152,80 m npm

Poziom obsypania

+0,8 m

Zbiornik posadowiono na głębokości 0,50 m. p.p.t. na warstwie podsypki żwirowo – piaskowej
zagęszczonej do ID-0,70 o grubości ~1,50m. Podsype należy wykonać w ramach wymiany istniejacej
słabonośnej warstwy gruntu.

3.2.3

Roboty izolacyjne


Izolacje przeciwwilgociowe dna z 2 warstw papy na lepiku



Izolacje powierzchni betonowych poniżej poziomu terenu preparatem asfaltowo
kauczukowym



Izolacje termiczne ze styropianem EPS na ścianach i stropodachu, ze styropianu
epoksydowego na ścianie poniżej poziomu terenu.

3.2.4

–

Roboty tynkarskie


Tynk cienkowarstwowy na styropianie na ścianach zbiornika i budynku pompowni powyżej
poziomu terenu, wykonany na siatce z włókna szklanego wtopionej w masie klejowej.



Tynk cementowy na styropianie poniżej poziomu terenu na zbiorniku



Tynk mozaikowy na cokołach żywicznych

Gładzie i posadzki

3.2.5


Gładź spadkowa cementowa na stropodachu zbiornika



Gładź ochronna na styropianie ułożonym na stropodachu zbiornika



Gładź spadkowa na płycie fundamentowej zbiornika i odstojnika popłuczyn
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3.2.6

Roboty pokrywcze


pokrycie 2x papa zgrzewalną stropodachu zbiornika i budynku pompowni



kosze i rury spustowe z blachy nierdzewnej oraz obróbki blacharskie



gzyms (wieniec) na krawędzi płyty stropowej z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej
Roboty ślusarskie

3.2.7





3.2.8

drabiny włazowe i złazowe na zbiorniku i odstojniku ze stali nierdzewnej
włazy do zbiornika ze stali nierdzewnej
balustrada na koronie zbiornika ze stali nierdzewnej
włazy kanałowe żeliwne na płycie stropowej odstojnika
wywietrzaki
Roboty chodnikowe



Opaska z kostki betonowej na pasku wokół obwodu zbiornika

3.2.8.1 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową,
obowiązującymi normami oraz ST-00.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 T/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C25/30 klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną fc.cube w
MPa próbki walcowej i prostopadłościennej.
Pręty zbrojeniowe– pręty ze stali klas A0AIIIN o właściwościach mechanicznych określonych
wg PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-12.
Zaprawa– mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Zaczyn cementowy – mieszana cementu, wody.
3.2.9

Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

3.3 MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00.
3.3.1

Roboty ziemne
grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład,
grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy,
grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na
podsypkę, obsypkę podłoża.
Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymaganiom normy BN-72/8932-01.
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3.3.2

Roboty betonowe i żelbetowe







3.3.3

Roboty izolacyjne (termiczne i przeciwwilgociowe)





3.3.4

papa zgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa wg PN-B-27618
blacha nierdzewna grubości 0,5mm na obróbki blacharskie, rury spustowe
cegła klinkierowa kl. 35
zaprawa cementowa marki 8 w. PN-B-14504
zaprawa do fugowania

Roboty ślusarskie






3.3.8

Gładź cementowa z zaprawy cementowej wg. PN-B-14504

Roboty pokrywcze






3.3.7

masa klejąca na styropianie, tynk podkładowy
siatka z włókna szklanego o granulacji 145g/m2
warstwa elewacyjna, tynk cienkowarstwowy mineralny
tynk żywiczny, mozaikowy

Posadzki i gładzie


3.3.6

papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617, otrzymana z tektury filcowej nasyconej
masą asfaltową bez powłoki i posypki
lepik dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy
styropian EPS,i XPS
zaprawa klejąca do styropianu

Roboty tynkarskie





3.3.5

cement wg PN-B-19701
stal zbrojeniowa wg:
- PN-89/H-84023-06 – Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
- oraz PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Stal dostarczona na budowę powinna mieć atest hutniczy.
kruszywo wg PN-86/B-06712
woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250
beton wg PN-B-06250 – Beton zwykły oraz PN-EN-206-1 – Beton

rury kwadratowe ze stali nierdzewnej
płaskowniki ze stali nierdzewnej
śruby wklejane do betonu
gotowe włazy ze stali nierdzewnej ocieplone o wymiarach 800 x 800
gotowe włazy kanałowe, żeliwne

Roboty chodnikowe


kostka betonowa grubości 80mm
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krawężniki betonowe chodnikowe
piasek

3.4 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00
3.4.1

Roboty ziemne







3.4.2

Roboty betonowe i żelbetowe






3.4.3

palnik do podgrzewania
sprzęt do ciecia i gięcia blachy

Roboty ślusarskie




3.4.7

mieszanka do zapraw
mieszadło elektryczne

Roboty pokrywcze



3.4.6

Wałki, pędzle

Roboty tynkarskie



3.4.5

dźwig samojezdny do układania szalunków, zbrojenia,
pompa do podawania mieszanki betonowej,
płyta wibracyjna,
wibrator wgłębny,
sprzęt do cięcia i gięcia zbrojenia.

Roboty izolacyjne


3.4.4

koparka,
spycharka,
ubijaki, walce
niwelator,
zagęszczarka
zestaw igłofiltrów do obniżania poziomu wody gruntowej

drobny sprzęt elektryczny do wiercenia
klucz do śrub
spawarka

Roboty chodnikowe


Ubijak
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3.5 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.
Roboty ziemne i rozbiórkowe

3.5.1



samochód samowyładowczy 5-10 ton.

Roboty betonowe i żelbetowe

3.5.2




betoniarka samochodowa do transportu mieszanki betonowej z wytwórni,
samochód skrzyniowy ciężarowy 5-10 ton.

Roboty izolacyjne i pozostałe

3.5.3




samochód skrzyniowy 5-10 ton.

3.6 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania

3.6.1

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora

3.6.2

Roboty ziemne
a) roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokościowym,
wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych,
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych),
b) odspojenie i odkład urobku do głębokości zalegania nasypów, wywóz,
c) przygotowanie podłoża (wyrównanie poziomu wykopu),
d) wykonanie podsypki i zagęszczenie do ID =0,7
e) zasypka i zagęszczenie gruntu lub obsypka
f) obniżenie poziomu wody gruntowej

Roboty betonowe i żelbetowe

3.6.3

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.



prace geodezyjne związane ze sprawdzeniem poziomów i pionów, układania podłoża
betonowego zbiornika i budynku pompowni
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilanie w energię elektryczną, wodę oraz
odprowadzenie ścieków,




dostarczenie na budowę niezbędnych materiałów i sprzętu budowlanego,
przyjęcie i odprowadzenie wód opadowych,



wykonanie szalunków, ułożenie zbrojenia, zabetonowanie elementów konstrukcji tj. dna, ścian i
płyt stropowych.
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3.6.4

Wymagania szczegółowe wykonania robót

3.6.4.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-S10042; a klasy, gatunki stali winny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Pręty powinny być oczyszczone, pocięte i ewentualnie wygięte lub wyprostowane. Połączenia na
zakład prętów poziomych zbrojenia powinny być przesunięte w poziomie o min. 1,2 m.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej
nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi
środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była
wystawiona na działanie słonej wody. Pręty zbrojeniowe łączyć w sposób określony w
dokumentacji technicznej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać
lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1 mm używa się
do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o
średnicy 1,5 mm.

3.6.4.2 Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna być wytwarzana w wytwórniach stacjonarnych. Skład mieszanki
ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje roboczą receptę jej
wykonania. Wszystkie składniki powinny być dozowane wagowo przy stałym nadzorze.
Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w % ciężarowo wynoszą:
-

cement, woda, domieszki

 2%

-

kruszywo

 3%

Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu dla betonu zbrojonego nie może być mniejsza od
300 kG/m3. Wskaźnik wodno-cementowy W/C = 0,450,55. Wykonany beton powinien być
szczelny o stopniu wodoszczelności W8 i W10.
Inne wymagania dotyczące właściwości składników oraz właściwości i badanie mieszanki
betonowej i betonu wg PN-B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003-Beton.

3.6.4.3 Wbudowanie mieszanki betonowej i pielęgnacja
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się takimi środkami aby jednorodność
mieszanki mogła być zachowana. Należy stosować betoniarki samochodowe oraz pompy do
podawania mieszanki betonowej.
Czas transportu i wbudowanie mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
-

90 min. przy temperaturze +15C

-

70 min. przy temperaturze +20C

-

30 min. przy temperaturze +30C

Beton konstrukcyjny w ścianach układać warstwami grubości 0,300,40 m zagęszczając
wibratorami wgłębnymi. Wibratory zanurzać 0,100,15 m w warstwie poprzednio ułożonej,
pionowo w odstępach 0,400,50 m.
Sposób pielęgnacji świeżego betonu zależy od pory roku i temperatury otoczenia. Niezmiennym
warunkiem pielęgnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w ciągu 7 dni oraz ochrona świeżego
betonu przed rozmyciem woda deszczową.

3.6.4.4 Roboty izolacyjne
Roboty izolacyjne mogą być prowadzone gdy:
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-

podłoże pod wykonanie izolacji są suche, czyste, wolne od zanieczyszczeń i ziaren
piasku,

-

kiedy panuje bezdeszczowa pogoda, temperatura jest nie niższa niż +5C,
do izolacji należy używać materiałów z atestem technicznym (dotyczy lepików i
materiałów papowych).

-

roboty wykonywać zgodnie z przedmiarem robót, opisem technicznym, instrukcjami
technicznymi producentów, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami
Inspektora.

3.6.4.5 Roboty pokrywcze
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane w czasie
bezdeszczowej pogody, a temperatura nie niższa niż +5C. \
Przy klejeniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać
następujących zasad:
- palnik powinien być usytuowany w taki sposób aby jednocześnie podgrzewał
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej,
- w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe a
płomień palnika być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy prowadzące do nadmiernego
spływu masy asfaltowej lub jej przepalenie,
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.
Do wykonania obróbek blacharskich należy przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności spadków z dokumentacją
- po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych
- po oczyszczeniu podłoży z cementu, wzorów i innych zanieczyszczeń.
Miejsca osadzenia wywietrzaków powinny być wyokrąglone, wyłożone papą i obrobione blachą.
Pokrycie papowe wyprowadzić na gzyms (wieniec) z zaokrągleniami.

3.6.4.6 Gładzie cementowe i tynki
-

powierzchnie gładzi powinny być równe,

dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadków nie powinno być większe niż  5,0
mm na całej długości,
- gładź całą powierzchnią powinna przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim
związana,
- powinny być wykonane dylatacje, szczególnie w gładzi na stropodachu pod papę.
Tynk cementowy ułożony na siatce z włókna szklanego 9ponizej poziomu obsypania zbiornika)
cala powierzchnią powinien przylegać do podłoża. Tynk zewnętrzny powinien być mrozoodporny
tzn. próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinien wykazywać
zmian odporności na działanie mrozu wg. PN-B-04500.
-

3.6.4.7 Roboty chodnikowe
Opaskę z kostki betonowej ułożyć z lekkim spadkiem od zbiornika i budynku (ok. 2-3%)
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3.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.7.1

Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.

3.7.2

Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
określenie gruntu i jego uwarstwienia,
określenie stanu terenu.
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
sprawdzenie rzędnych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych punktów
niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopów,
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głownie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określeniami w dokumentacji,
badanie i pomiary szerokości i zagęszczenia wykonanej podsypki żwirowo-piaskowej,
badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

3.7.3

Roboty betonowe i żelbetowe
Przedmiotem kontroli jakościowej w trakcie robót będzie badanie zgodności wykonania robót i
użytych materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.
Kontrolę robót betonowych wykonuje się wg PN-B-06251. Kontrola jakości robót wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi robotami ocieplającymi i wykończeniowymi powinna
być sprawdzona szczelność zbiornika. Kontrola jakości wykonanych robót oraz próbę
szczelności zbiornika należy przeprowadzić wg normy PN-B-10702.

3.7.4

Roboty izolacyjne i pozostałe
W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być oceniane:
- przygotowanie podłoży, suchość i czystość,
- warunki pogodowe,
- zgodność wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami,
- jakość zastosowanych materiałów,
- szczelność wykonanych powłok i izolacji,
- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiałów,
Wyniki wszystkich badań powinny być wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez
Inspektora.
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3.7.5

Roboty chodnikowe
kontrola zagęszczenia podłoża z piasku,
kontrola spadków nawierzchni.

-

3.8 OBMIAR ROBÓT
3.8.1

Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.

3.8.2

Jednostki obmiaru
Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z przedmiaru robót.
Jednostką obmiaru jest:
a) dla robót ziemnych –m3 gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu z
dokładnością do 0,5m3
b) dla zbrojenia – 1 kg do obliczenia przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego
zbrojenia, tj, łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich
masę jednostkową. Nie dolicza się stali zużytej na zakłady przy łączeniu prętów,
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów
o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
c) dla robót betonowych i żelbetowych– m3 konstrukcji z betonu.
d) dla robót izolacyjnych i gładzi cementowych –m2
e) dla osadzenia włazów i drabin –szt
f)

dla elementów ślusarskich –kg

3.9 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacją
Projektową oraz obowiązującymi normami.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
W trakcie odbioru należy:


Sprawdzić zgodność wymagań projektowych przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników
pomiarów i badań.



Sprawdzić naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej



Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót



Dokonać szczegółowych oględzin

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swój koszt i w uzgodnionym terminie.
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3.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.
Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze
Zleceniodawcą.
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
 prace przygotowawcze z pomiarami,
 kompletny zakres robót podany w Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.,
 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
 wykonanie badań i pomiarów.

3.11 PRZEPISY ZWIĄZANE
1.

PN-68/B-06050

Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

2.

PN-B-10736

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych.

3.

PN-B-06251

Roboty betonowe, żelbetowe. Wymagania przy odbiorze.

4.

PN-H-93215

Walcówka i pręty stalowe do betonu.

5.

PN-B-10702

Zbiorniki. Wymagania i badania.

6.

PN-B-06250

Beton zwykły.

7.

PN-EN-206-1:2003

Beton.

8.

PN-B-24620

Lepiki, smary asfaltowe na zimno

9.

PN-B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

10.

PN-B-27618

Papa zgrzewalna.

11.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120 z 2003r.
poz. 1125 i 1126) w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

12.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r (Dz.U. Nr 45 poz. 401) w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 Uzbrojenie ujęcia wody Nr1 i
Nr-2
4.1 WSTĘP
4.1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót dotyczących montażu kompaktowej obudowy studni Nr-1 i Nr-1

4.1.2

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.

montaż kompaktowej obudowy studni (2 szt.) na przygotowanym wcześniej
fundamencie

montaż armatury, rurociągów tłocznych, wodomierzy i armatury zaporowo-zwrotnej i
pomiarowej w obudowie Nr I- NrII

4.1.3



Montaz istniejących pomp głębinowych w Studni Nr 1, Nr-2



Uruchomienie ujęcia wody

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową
oraz ST-00.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
4.2.1

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne
wymagania podano w ST-00

4.2.2

Szczegółowy zakres

W ramach planowanej Inwestycji projektuje się wyposażyć studnie ujęciowe Nr 1 i Nr 2 w nowe
naziemne obudowy typu kompaktowego z ogrzewaniem. Zastosowane obudowy zapewnią dogodny
dostęp do całości armatury z powierzchni terenu, bezpieczeństwo pracowników w czasie zapuszczania
i wyjmowania pompy, utrzymanie czystości wewnątrz oraz uniemożliwia przedostawanie się wody
opadowej i gruntowej do wewnątrz.
Przed montażem obudowy naziemnej przewiduje się wykonanie następującego zakresu prac:
1. Rozbiórka (demontaż) istniejących obudów studni ujęciowych Nr 1 i Nr 2 polegająca
na:
1. zdemontowaniu płyt żelbetowych przykrywających wraz z włazami i kominkiem
wentylacyjnym,
2. zdemontowaniu 2 kręgów istniejących obudów do głębokości ok.0,50 pt
3. zdemontowaniu istniejącej armatury oraz instalacji i głowicy,
4. przedłużeniu rury obsadowej powyżej górnej krawędzi projektowanego fundamentu wraz z
zabezpieczeniem jej od zewnątrz farbą antykorozyjną z atestem PZH do kontaktu z wodą
pitną, ( orientacyjnie o ok. 2,0 m).
5. zasypaniu piaskiem i zagęszczenie do wysokość posadowienia nowego fundamentu
pozostałych kręgów istniejącej obudowy
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2. Wykonanie urządzeń do poboru wody w postaci:
6. Kompaktowych obudów studni z wyposażeniem na istniejących odwiertach studni Nr 1 i Nr 2,
7. uzbrojenia ww. studni ujęciowych w istniejące pompy głębinowe o wydajności eksploatacyjnej
25m3/h (studnia Nr I ) i 25m3/h (studnia Nr II)
Projektuje się montaż obudowy typu kompaktowego, posadowionej na fundamencie
wyniesionym nad teren ~25 cm. Dla montażu obudowy studni wykonany zostanie fundament – płyta
wymiarach 1,40 m x 2,0 m i wysokości 0,25 m nad teren oraz ~0,40 m pod terenem oraz oparta na
ścianach pozostałych kręgów. Fundament poza obudową wyprofilowany zostanie ze spadkiem na
zewnątrz, który umożliwiać będzie spływ wód deszczowych poza obudowę.
Elementy obudowy studni:
 Fundament po obudowę


podstawa obudowy - o wymiarach: długość 1,66 m, szerokość 1,10 m, grubość 0,10 m.
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką
z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową
stanowiącą ocieplenie podstawy;



pokrywa obudowy - złożona z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami
wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50 mm;
wlot powietrza - wyposażony w mechanizm zamykający (w okresie zimowym)
uruchamiany ręcznie dźwignią z zewnątrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobną
siatką uniemożliwiającą przedostawanie się do wnętrza obudowy drobnych gryzoni i
owadów. Wlot stanowi jednocześnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy;
kominek wentylacyjny - o konstrukcji uniemożliwiającej przedostawanie się do wewnątrz
obudowy wody deszczowej oraz owadów, kominek ocieplony jest wkładką
poliuretanową;
zawiasy wewnętrzne – pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych
wieloelementowych unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę w momencie jej
otwierania. Zawiasy wykonane są z elementów metalowych ocynkowanych
z przekładkami teflonowymi zabezpieczającymi wycieranie się ich powierzchni przy
wielokrotnym otwieraniu pokrywy;
zamek pokrywy – zamontowany jest na wysokości wlotu powietrza. Na zewnątrz zamek
zabezpieczony jest kopułką z masy silikonowej chroniącą go przed zamarzaniem;
uszczelka pokrywy – pokrywa spoczywa na podstawie opierając się na uszczelce
zamontowanej wewnątrz pokrywy na wysokości około 20 mm od dolnej krawędzi. Takie
rozwiązanie całkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w












głowica studni głębinowej – z kołnierzem obrotowym u góry głowicy;




manometr;
wodomierz skrzydełkowy z impulsatorem dn80 (studnia Nr I i II)



odcinek rurociągu ocynkowany L=2D





odcinek rurociągu ocynkowany z zaworem czerpalnym-. Zawór ten spełnia również rolę
odpowietrzenia
przepustnica DN80



zawór zwrotny bezkołnierzowy dwupłytkowy odpowiednio DN80;



wspornik kotwiący;



osłona otworu w podstawie obudowy – wprowadzana jest przez nią rura wodociągowa,
przykrywająca łupki ocieplające podejście tej rury. Osłona wykona jest z blachy
aluminiowej i składa się z dwóch łączonych ze sobą połówek;



Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego



;ocieplenie rury wodociągowej – wykonane z dwóch składających się łupin z pianki
poliuretanowej o grubości 5-8 cm. Łupki te osłonięte są kilkoma warstwami folii
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polietylenowej co umożliwia ich montaż bezpośrednio w podłożu. Łupki montowane
mogą być również od góry poprzez wsunięcie ich w otwór wykonany wcześniej w
podstawie obudowy;


wspornik pokrywy – służy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w całości ocynkowany a jego płaszczyzna, na której opiera się pokrywa
powleczona jest masą silikonową;



urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania – pracuje wyłącznie w czasie, kiedy
pompa głębinowa jest wyłączona. Wyłączenie pompy jest równoznaczne
z brakiem przepływu wody, która stanowi główny i w pełni wystarczający czynnik
utrzymujący temperaturę dodatnią wewnątrz obudowy studni nawet przy spadku
temperatury zewnętrznej poniżej automatycznie przy temperaturze pod pokrywą obudowy studni w przedziale od 0 C do

Ww studniach zamontowane zostaną istniejące pompy głębinowe

4.3 MATERIAŁY
Studnia nr 1 i 2

Lp
I

WYSZCZEGÓLNIENIE
Fundament po obudowę

2-22

OBUDOWA STUDNI
KOMPAKTOWA Z
OGRZEWANIEM ARMATURA
DN80+ PRZEPŁYWOMIERZ

IA

Króciec połączeniowy Gwint 3"kołnierz

I

Pompa głębinowa

II

Króciec połączeniowy Gwint 3"kołnierz

III
IV

Króciec dwukołnierzowy ze stali
nierdzewnej dn80mm L=2,5m
Tuleja kołnierzowa PE- typ krótki

V

Króciec bosy - rura PE de90/
dn80, L=2,0m

VI
VII

REDUKCJA PE de110-90/d100-80
Kolano PE 90o

VIII

Rura dla sond i pomiaru zw. wody
ze stali nierdzewnej 33,7x1,60 L=
50m

ŚREDNICA
NOM. /ZEWN

ILOŚĆ
[szt.]

MAT.

Zestawienie
szczegółowe wg.
rysunku i opisu

2
80

2

Istniejąca

2
80
Dn80
De90/dn80

2
+Istniejące

2
2

90

2

PE

dn80-110
De90/dn80

2
2

PE

dn25

NORMA,
KATALOG,
PRODUCENT

4szt

stal
nierdzewna

dociąć na budowie
do rzeczywistych
rzędnych

dociąć na budowie
do rzeczywistych
rzędnych

Zatapialna pompa głębinowa przystosowana do tłoczenia wody czystej. Można montować w
położeniu
pionowym lub poziomym. Wszystkie elementy stalowe są wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej
klasy, EN 1.4301 (AISI 304), co zapewnia dużą odporność na korozję. Pompa jest dopuszczona do
tłoczenia wody pitnej.
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Pompa jest wyposażona w silnik MS4000 o mocy 5.5 kW z odrzutnikiem piasku, mechanicznym
uszczelnieniem wału, łożyskiem promieniowym smarowanym wodą oraz membraną wyrównawczą.
Używany jest silnik zatapialny umieszczony w tej samej obudowie co pompa, który zapewnia stabilność
mechaniczną i wysoką wydajność. Do użytku w temperaturze do 40°C.
Silnik jest wyposażony w czujnik Grundfos Tempcon, który, dzięki wykorzystaniu komunikacji po linii
zasilającej oraz modułu MP204, umożliwia monitorowanie temperatury. Do rozruchu silnika
wykorzystuje się metodę rozruchu bezpośredniego (DOL).
Wszystkie powierzchnie pompy mające kontakt z tłoczonymi cieczami są wykonane ze stali
nierdzewnej, co zapewnia odporność na korozję i zużycie.
Elastomerowe części pompy są wykonane z NBR (kauczuk akrylonitrylo-butadienowy) zapewniającego
wytrzymałość na zużycie i pozwalającego na rzadką konserwację.
Pompa jest wyposażona w łożyska ośmiokątne z „kanałami piaskowymi” zmniejszającymi zużycie.
Ponieważ zużycie pompy jest nieuniknione, jej konstrukcja ułatwia wymianę wyszystkich wewnętrznych
części ulegających zużyciu (łożyska, wirnik, pierścienie uszczelniające), pozwalając zachować wysoką
wydajność i wydłużyć okres eksploatacji.
Łącznik ssawny jest wyposażony w sito zapobiegające przedostawaniu się dużych cząstek do wnętrza
pompy. Łącznik ssawny jest zgodny z normami NEMA dotyczącymi montażu/wymiarów silnika.
Silnik
Stojan jest hermetycznie zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej, a uzwojenia są osadzone w
polimerze. To zapewnia dużą stabilność mechaniczną, optymalne chłodzenie i ogranicza ryzyko zwarć
w uzwojeniach.
Mechaniczne uszczelnienie wału jest wykonane z węglika wolframu/ceramiki. To połączenie materiałów
zapewnia optymalne uszczelnienie i wytrzymałość oraz długą żywotność. Obudowa uszczelnienia z
odrzutnikiem piasku tworzy uszczelnienie labiryntowe, które zapobiega podczas prawidłowej pracy
przedostaniu się piasku do uszczelnienia wału.
Silnik jest wyposażony w czujnik temperatury Grundfos Tempcon zawierający wykrywający
temperaturę opornik NTC. Opornik jest wbudowany i znajduje się w pobliżu uzwojenia. Wartość
temperatury jest przetwarzana na sygnał o wysokiej częstotliwości, który jest przesyłany przez kabel do
zabezpieczenia silnika Grundfos MP204, gdzie jest ponownie przetwarzany na wartość pomiaru
temperatury.
Moduł MP204 to elektroniczne zabezpieczenie silnika, które kontroluje podstawowe parametry
Minimalna prędkość opływu silnika głębinowego przez pompowaną wodę musi wynosić 0,2 m/s.
Prędkość tę można wyliczyć z zależności:

V=

Q
2826( Ds2  d s2 )

[m/s]
gdzie:
Q – wydajność [m3/h]
Ds – średnica studni [m]
ds – średnica silnika [m]
W przypadku gdy v < 0,2 m/s należy zastosować płaszcz przyspieszający.
Wszystkie materiały mające kontakt z wodą musza posiadać atesty PZH z przeznaczeniem
dla wody pitnej.
4.4

SPRZĘT
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.5 TRANSPORT
Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

4.6 WYKONANIE ROBÓT
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4.6.1

Wymagania ogólne
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00

4.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.7.1

Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.

4.7.2

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.8 OBMIAR ROBÓT
4.8.1

Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00

4.8.2

Jednostki obmiaru
-

4.9
4.9.1

sztuki – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury,
komplet – dla kompletnej instalacji

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00

4.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcą.

4.11 PRZEPISY ZWIĄZANE


„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
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5
5.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05- Budowa sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie SUW.
WSTĘP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
sieci międzyobiektowych SUW w Cesarzowicach.

Grupa

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów.

Kategoria

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

5.1.2

45231110-9 Kładzenie rurociągów
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45231112-3 Instalacja rurociągów
45231113-0 Poziomowanie rurociągów
5.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.4
5.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania rurociągów i obiektów zewnętrznych przy
zachowaniu następujących uwag:
Wykopy dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST
ROBOTY ZIEMNE.
(b)
Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć
podwieszając je. (ujęte jest to w ST ROBOTY ZIEMNE).
Rurociągi należy oznaczyć taśmą sygnalizacyjną.
(a)

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi budowa i przebudowa sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie SUW .
5.1.5 Rurociągi technologiczne
Strefa przemarzania gruntów dla rejonu Cesarzowi wynosi 0,8 m.
Głębokość ułożenia rurociągów ~ 1,5÷2,00 m pt w wykopie wąskoprzestrzennym.

5.1.5.1 Materiał rurociągu
Rurociągi ciśnieniowe wykonać z rur z PE-HD na ciśnienie PN10 łączonych przez zgrzewanie
doczołowe. Rury i kształtki PE muszą być zgodne z międzynarodową normą ISO4427, posiadać
stosowną Aprobatę Techniczną i Atest Higieniczny PZH.
Przewody wodociągowe ułożone zostaną na podsypce gr. 15 cm, wyprofilowanym w celu uzyskania
kąta podparcia 90o i o obsypce 30cm. Pod zasuwami kształtkami żeliwnymi przewidziano bloki
podporowe z betonu B-15, grubości 15 cm. Uzbrojenie wodociągów pokazano na profilach.
Zasuwy, hydranty oznakować za pomocą emaliowanych tabliczek na słupkach stalowych lub
stałych budowlach terenowych. Zasuwę należy wyposażyć w przedłużenie trzpienia (zakończony
kwadratem
do
klucza)
umieszczony w
teleskopowej
rurze
ochronnej
i zakończony skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynki umieszczone w terenie zielonym należy
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zabezpieczyć przed przemieszczeniem się po przez obmurowanie kostką brukową na szerokość
dwóch rzędów.
Projektowane długości sieci:


Rurociag wody surowej ze studni ujęciowych nr 1 i 2

110PE

L=36,50m



Rurociag wody czystej zasilający Projektowany

 110PE

L=25,5m



Rurociag wody czystej ssący pomp sieciowych i płuczącej (od zbiornika do budynku SUW)
160
L=3,0m
 225
L=44,5
Łącznie
L=109,50m
5.1.6







Kanalizacja zewnętrzna

Z obiektów Stacji Uzdatniania Wody odprowadzane są i będą po przebudowie następujące
rodzaje ścieków:
ścieki technologiczne z płukania filtrów (wody nadosadowe) do rowu;
ścieki sanitarne do kanalizacji sanitarnej;
ścieki chemiczne z pomieszczenia chlorowni (odprowadzane awaryjnie)
do bezodpływowego zbiornika – neutralizatora;
awaryjnie wody czyste przelewowe ze zbiornika wody czystej do rowu;
wody deszczowe z odwodnienia dachu budynku technologicznego na teren

W ramach planowanej Inwestycji projektuje się wykorzystanie istniejącego wylotu wód
zużytych z terenu SUW Cesarzwice do rowu.

5.1.6.1 Projektowane kanały
Wody przelewowe ze zbiornika wody czystej
Projektuje się jeden dwukomorowy zbiorniki wody czystej o pojemności Vc=2x75m3 .
Zbiorniki wyposażone będą w urządzenia zabezpieczające je przed awaryjnym
przepełnieniem w sposób elektroniczny za pomocą sondy oraz hydrauliczny za pomocą
rurociągu przelewowego.
Spust wody przelewem może wystąpić krótkotrwało w warunkach awaryjnych w przypadku, np.
nie zadziałania aparatury kontrolno-pomiarowej – sondy poziomu maksymalnego
odpowiedzialnej za wyłączenie pompy głębinowej. Maksymalny, awaryjny zrzut wody
przelewowej odpowiadać będzie ilości wody zasilającej zbiorniki:
Qmaxh = 54 m3/h
Qśrd = 540 m3/d
(założono max. 1 awarię w ciągu roku trwających max.10 godzin)

5.1.6.2 Zagłębienie przewodów
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PVC klasy S
łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Przewody kanalizacyjne ułożone zostaną na podsypce gr. 15
cm, wyprofilowanym w celu uzyskania kąta podparcia 90 o. Głębokość ułożenia kanałów i studni ~
0,7÷1,05 m pt.
.

5.1.6.3 Materiał kanałów
Do budowy kanalizacji zastosowane zostaną rury o średnicy 200, oraz ciśnieniowe 160 PE,
Projektuje się rury z PVC-U o jednolitej ściance są produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1
„Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące
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rur, kształtek i systemu”. Kształtki z PVC-U są produkowane o średnicy od 110 mm do 400 mm zgodnie
z normą PN-EN 1401-1.
Rury powinny posiadać uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Kształtki posiadają uszczelki wargowe. Kielich każdej rury formowany jest
indywidualnie wokół uszczelki, dzięki czemu dopasowuje się bardzo dokładnie do jej kształtów,
gwarantując szczelne i trwałe złącze. Uszczelka montowana na gorąco, jest na stałe zespolona z
kielichem. Rury posiadają znakowanie od wewnątrz.
Projektowane długości sieci kanalizacyjnych:
200PVC

 Spust i przelew ze zbiornika

L=16,50m

160PE
L=4,0m
Łącznie
L=20,50m
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PVC klasy S
łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Przewody kanalizacyjne ułożone zostaną na podsypce gr. 15
cm, wyprofilowanym w celu uzyskania kąta podparcia 90 o. Głębokość ułożenia kanałów i studni ~
0,7÷1,05 m pt.

5.1.6.4 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią zaprojektowane studzienki opacznej ilości – 2szt. z tworzyw
ód zużytych, druga na
istniejącym kanale.

nazwa
węzła

typ
studni

SI
S-1

okrągła
okrągła

długość długość
LL
LP
[m]
[m]
0,4
0,4
0,4
0,4

szerokość rzędna rzędna wyniesienie kaskada wysokość
B
włazu
dna
N
DH
studni Hs
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
152,37 151,65
0 0,72
152,8 151,75
0
0
1,05

5.1.7 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją
Projektową oraz ST-00.
5.1.8

Wymagania dotyczące robót

5.1.8.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania podano w ST-00.

5.1.8.2 Warunki gruntowo-wodne podłoża budowlanego

5.2 MATERIAŁY
rury ciśnieniowe z PE, SDR11 na ciśnienie robocze 10 bar
rury z PVC, PN-10 – wg PN-74/C-89204
kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom,
trójniki żeliwne,
hydranty nadziemne,
zasuwy żeliwne z obudową i skrzynką uliczną,
studzienki małogabarytowe PE 425,
studzienki małogabarytowe PE 200,
studzienki betonowe
i inne – drobne materiały pomocnicze.
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Wymagania dotyczące Materiałów jw.:
Stosowane Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.
ARMATURA:
ZASUWY
•
Zabudowa długa: wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 15;
•
Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
•
Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, próba momentu
obrotowego zamykania zasuwy;
•
Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb
epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
•
Zasuwy muszą posiadać certyfikat GSK-RAL (certyfikat produktowy) potwierdzający
przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności:
badanie grubości powłoki (µm),
test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego
ciężarka,
odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK,
porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową,
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),
kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy,
odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm),
test przyczepności powłoki (MPa),
•
Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie
nominalne i materiał korpusu;
•
Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach
i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
•
Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku
w korpusie;
•
Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu,
z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
•
Trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
•
Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca
główne uszczelnienie zasuwy (nie dopuszcza się rozwiązania gdzie główne uszczelnienie
stanowi o-ring), min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;
•
Uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem,
•
Możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od średnicy DN500;
•
Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń do średnicy DN300;
•
Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie
i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
•
Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie
tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie;
•
Nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona
z klinem,
•
Przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie zawężony na końcu;
•
Teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;
Obudowy teleskopowe do zasuw
rura ochronna i przesuwna z PE,
trzpień ze stali ocynkowanej.
Skrzynki uliczne do zasuw z żeliwa szarego o średnicy ø190mm..






KSZTAŁTKI ŻELIWNE KOŁNIERZOWE I KIELICHOWE:
materiał EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2000
owiercenie -PN- EN 1092-2:1999
ciśnienie pracy 1.0 -1.6 MPa
zabezpieczenie antykorozyjne
KSZTAŁTKI ŻELIWNE PVC:
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PN10 łączone poprzez kielich i uszczelkę

i inne – drobne materiały pomocnicze.
5.2.1

Wymagania dotyczące Materiałów :

Rurociągi
Wszystkie rurociągi międzyobiektowe prowadzące wodę zaprojektowano z rur i kształtek
PE100, SDR17 na ciśnienie robocze 10 bar łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.
Rury i kształtki PE muszą być zgodne z międzynarodową normą ISO4427, posiadać stosowną
Aprobatę Techniczną i Atest Higieniczny PZH.
Kanały i studzienki
Do budowy kanalizacji sanitarnej zastosowane zostaną rury o średnicy 200PVC,

Zestawienie materiałów:
Rurociągi:
Lp.
1
2
3
4

WYSZCZEGÓLNIENIE
Tuleja kołnierzowa +
kołnierz
Króciec jednokołnierzowy
(FW) + nasuwka PVC
Tuleja kołnierzowa +
kołnierz
Króciec jednokołnierzowy
(FW) + nasuwka PVC

ŚREDNICA
DN/ d

SZT.

MATERIAŁ

DN150/d160

1

PE

DN150

1

Żel

DN100/d110

2

PE

DN100

2

Żel

5

Trójnik równo przelotowy

DN200/d225

1

PE

6

Kolano 90o

DN200/d225

4

PE

7

Kolano 45o

DN200/d225

2

PE

8

Redukcja

Dn200-150/
de225-160

3

PE

9

Trójnik równo przelotowy

DN100/d110

1

PE

10

Kolano 90

o

DN100/d110

5

PE

11

Kolano 45o

DN100/d110

5

PE

12

Trójnik równo przelotowy

DN150/d160

1

PE

13

Kolano 90o

DN150/d160

1

PE

14

Trójnik redukcyjny

DN150100/d160-110

2

PE
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Studnie kanalizacyjne:

nazwa
węzła

typ
studni

SI
S-1

okrągła
okrągła

długość długość
LL
LP
[m]
[m]
0,4
0,4
0,4
0,4

szerokość rzędna rzędna wyniesienie kaskada wysokość
B
włazu
dna
N
DH
studni Hs
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]
152,37 151,65
0 0,72
152,8 151,75
0
0
1,05

5.3 WYKONANIE ROBÓT
5.3.1

Wymagania ogólne

Wszystkie prowadzone roboty powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi realizacji ujętymi
w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją, instrukcjami producentów
urządzeń materiałów i sprzętu, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi przepisami i normami
.
Za jakość, dokładność i organizację wykonywanych robót odpowiada Wykonawca.
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji, muszą być
uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach może być konieczna
ekspertyza, lub ocena specjalistów. W żadnym wypadku uzgodnione zmiany nie mogą
powodować obniżenia wartości użytkowych instalacji, jak również wpływać ujemnie na trwałość
instalacji.
Przed ostatecznym zamontowaniem poszczególnych elementów należy przeprowadzić próby
montażowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedokładności można element
zamocować na stałe .
Niezbędna jest koordynacja robót montażowych, budowlanych i elektrycznych .
Za właściwą koordynację robót odpowiada kierownik budowy.
Budowę nowych obiektów technologicznych na terenie Stacji Uzdatniania Wody należy
prowadzić wg kolejności przedstawionej w projektu SUW w Wiszni Małej
Wykopy liniowe pod rurociągi wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych w pobliżu istniejącego uzbrojenia
należy je odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia wykonać pod
nadzorem dysponentów uzbrojenia.
5.3.2

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonać ręcznie lub mechanicznie do głębokości
0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej,
bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna
szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy
przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do
wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, należy (przy
udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg przekazanego Wykonawcy projektu. Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę
pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać.
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5.3.3

Układanie rurociągów.

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,
a na odcinkach prostych
co 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki
wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach
budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów
sieci państwowej.
Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480
dające się odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3cm. Zdjęcie tej warstwy
powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

5.3.4

Zasypka i zagęszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych
po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosić co najmniej 0.5m. materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu,
ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i
podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu
stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej
dokonuje się z gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.

5.3.5

Roboty instalacyjne montażowe

Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów
powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla
zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na
którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy
kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza
wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić— np. kołki drewniane wbite w dno
wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie
oczyścić
zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i
zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie,
mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we
właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie.
Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i
wyrównane ze spadkiem podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektową osią i
spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej V*
obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w
wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i
rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie
może przekraczać
+/- 2 cm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w
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Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.

5.3.6

Montaż przewodów.

5.3.6.1

Montaż rurociągów z PE

Montaż rur prowadzić na wyrównanym dnie wykopu. Rurociągi układać na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubości 15-20
cm.
Rury
mogą
być
układane
w
temperaturze
od
-20C
do
50.
W zakresie tych temperatur, zachodzące w rurach zmiany strukturalne nie mają istotnego wpływu na
warunki późniejszej eksploatacji. Jednak z uwagi na proces łączenia rur – zgrzewanie jak i na pracę
monterów, montaż rurociągów jak i jego układka na dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich
temperaturach zewnętrznych.
Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadków.
Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Przewód
powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości, co
najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny być
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Zgrzewanie rur z PE winni wykonywać pracownicy mający stosowne uprawnienia. Stanowisko do
zgrzewania rur PE-HD powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed
bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na:


prostopadle do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,



zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,



dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,



temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C (PE),



bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych
(niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem),



współosiowość
(owalizację
należy
usunąć
stosując
nakładki
mocujące
w zgrzewarce), utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie
zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego
alkoholem,



czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze
względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania,
aby była bliska zeru,



siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na
stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w
sposób naturalny bez przyśpieszania.

powierzchni

(czół)

rur,

Na głębokości ok. 30 cm nad rurociągami ciśnieniowymi należy je oznakować taśmą szerokości 15 cm
koloru niebieskiego z wkładką metalową rozwiniętą w osi przewodu.

5.3.6.2

Montaż rurociągów z PVC

Montaż rur prowadzić na wyrównanym dnie wykopu. Rurociągi układać na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubości 15-20
cm. Rury z PVC mogą być układane w temperaturze od 0C do 30C. Jednakże z uwagi na
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w
temperaturze nie niższej niż +5C.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. Rury
uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu.
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Rury kielichowe układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. Rury łączy się
za pomocą uformowanego kielicha na rurze lub kształtce oraz elastycznego pierścienia
uszczelniającego. Przebieg montażu odbywa się w następujący sposób:
o wnętrze kielicha rury i bosy koniec łączonej należy dokładnie oczyścić
z zanieczyszczeń,
o na bosym końcu łączonej rury należy trwale oznaczyć głębokość wsunięcia „h” do
kielicha o ile nie będzie ono oznaczone fabrycznie,
o do niecki między pierwszym i drugim karbem na zewnętrznej powierzchni bosego
końca rury osadza się czysty i suchy gumowy pierścień uszczelniający,
o przed przystąpieniem do wcisku bosego końca z założoną uszczelką należy
wewnętrzną powierzchnię kielicha oraz zewnętrzną powierzchnię uszczelki gumowej
posmarować cienką warstwą środka poślizgowego,
o przygotowane do montażu kielich i bosy koniec rury należy równo dosunąć do siebie
tak, aby uszczelka na całym obwodzie równomiernie przylegała do przedniej stożkowej
części kielicha. Należy wówczas zwrócić uwagę na to, aby gumowy pierścień
uszczelniający nasmarowany środkiem poślizgowym nie został zabrudzony ziemią,
o wsunięcie bosego końca rury do kielicha wykonuje się przy pomocy przyrządów
montażowych (wciskarek). Przyrządy muszą zapewnić równomierny wcisk na całym
obwodzie złącza oraz zachować współosiowość montowanych elementów.
Montaż złącza jest prawidłowy, jeżeli na całym obwodzie połączenia koniec kielicha znajduje się
dokładnie na wysokości oznaczonej głębokości wcisku „h”.
Cięcie poprzeczne rur powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Wykonuje się je
piłką ręczną do drzewa o rozstawie zębów 3-4 mm lub elektryczną piłą tarczową. Płaszczyzna cięcia
musi bezwzględnie przebiegać środkiem wgłębienia pomiędzy dwoma karbami na powierzchni
zewnętrznej rury o podwójnej ściance.
5.3.7 Ocena jakości zgrzewu.
Prawidłowość wykonania zgrzewu ocenia się wg. takich kryteriów jak:

szerokość wypływki

różnica szerokości wałeczków wypływki

zagłębienia rowka między wałeczkami

przesunięcie ścianek łączonych rur
Parametry ocenia się za pomocą suwmiarki lub innego przyrządu pomiarowego,
pozwalającego na pomiar z dokładnością do 0,5 mm.
Dla dodatkowej oceny można wypływkę zewnętrzna ściąć równo z powierzchnią
zgrzewanych rur ( pożądane jest to też przy „reliningu”).
5.3.8 Łączenie rur z PCV
Przy połączeniu rur z PCV stosuje się
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

połączenie kielichowe wciskane z odpowiednio

Przed wykonaniem tego połączenia należy sprawdzić czy bosy koniec rury (kształtki) jest
sfazowany, jeśli nie - należy sfazować. Sfazowanie powinna mieć kąt 15° w stosunku do osi
rury
i długość równą 2  g (g- grubość ścianki rury).
Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu
kielicha umieszczoną uszczelkę.
Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny
być dokładnie oczyszczone i osuszone, mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym
tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane pzez producenta).
Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładność jego przylegania
w kielichu.
Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich nożna użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających
tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania
połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość
łączonych elementów.
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Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki
z pierścieniem gumowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury
posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta.
W przypadku cięcia rur należy operację tę wykonywać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia
była prostopadła do osi rury.
Łączenie rur stalowych
Rurociągi stalowe łączyć złączami spawanymi,
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki
w przypadkach gdy, wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur
przekracza 2˚ kąta odchylenia.
Bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku dla przewodów stalowych (nie łączonych
przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i kącie odchylenia większym niż 10˚.
Połączenia rur stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny
być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co
najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur.
5.3.9

Próba szczelności

5.3.9.1 Sieci kanalizacyjne
Przewody kanalizacyjne winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy
przeprowadzić zgodnie
z szczegółowymi
wymaganiami
normy PN-92/B-10735.
Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnieniu przewodu kanalizacyjnego wodą
łącznie ze studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na
wysokości 0,5m ponad górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się na
okres
l godziny. Po upływie l godziny nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny
ukazywać się krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby.
Przy wykonywaniu próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m
poniżej dna wykopu. Próba szczelności na infiltrację polega na sprawdzeniu czy na wykonanej
sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów.

5.3.9.2

Rurociągi ciśnieniowe

Próbę ułożonego rurociągu należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-81 /B-10725
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem próby rurociąg należy napełnić
wodą i odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej
niż+l°C. Próbę na ciśnienie należy wykonać odcinkami do 300m na ciśnienie 9 atm

5.3.9.3

Wodociągi

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń wodociągu należy przeprowadzić
próbę szczelności.
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków
przewodu, ale na żądanie inwestora należy również przeprowadzić próbę szczelności
całego przewodu. Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniowa hydrauliczną, jednakże
w przypadkach uzasadnionych względami techniczno – ekonomicznymi można stosować
próbę pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności
podane są w normie PN-B-10725:1997. Niezależnie od wymagań podanych w normie
należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby
szczelności:
zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami, odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300m
w przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach
nieumocnionych ze skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte , w pełni widoczne
i dostępne odcinek przewodu powinien być na całej długości stabilny zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka wszelkie odgałęzienia
od przewodu powinny być zamknięte należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane
połączenia
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W czasie przygotowywania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać
następujących warunków:
temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu nie może być niższa niż 1° C napełnienie
przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu temperatura wody
wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20° C po całkowitym
napełnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w
celu ustabilizowania po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie
należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom cały przewód może być poddany
próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności
poszczególnych jego odcinków
Ciśnienie próbne pp powinno wynosić :
dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym do 1 MPa
Pp= 1.5 Pr lecz nie mniej niż 1 MPa
dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr powyżej 1 MPa
Pp= Pr + 0.5 MPa
dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, w rurach osłonowych, w
kanałach zbiorczych i nad przeszkodami
Pp = 2 Pr lecz nie niższe niż 1 MPa
- dla całego przewodu Pp= Pr
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.
Płukanie i dezynfekcja przewodu.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w
przewodzie powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych
występujących
w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej .
Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zaleca się stężenie 1 l podchlorynu
sodu na 500 l wody ) . Po tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w wodzie powinna
wynosić ok.10 mg CL 2/ dm³. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
należy
ponownie
go wypłukać .
5.3.10 Oznakowanie rurociągów
Na głębokości ok. 30 cm nad rurociągami ciśnieniowymi należy je oznakować taśmą PCV
szerokości 15 cm koloru niebieskiego z wkładką metalową rozwiniętą w osi przewodu.
Po zakończeniu robót uzbrojenie wodociągu oznakować tablicami informacyjnymi zgodnie
z normą PN-74/B-09700.

5.4 SPRZĘT
Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być bezpieczny, sprawny, sprawdzony
i posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające do użytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzęt powinien być dostosowany do specyfiki prowadzonych robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
 samochodów dostosowanych do transportu rur;
 samochodów samowyładowczych do transportu ziemi;
 koparek;
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żurawi budowlanych samochodowych;
spycharek kołowych lub gąsiennicowych;
sprzętu do odwadniania wykopów;
sprzętu do zagęszczania gruntu;
wciągarek mechanicznych;
sprzętu do przeprowadzenia prób ciśnieniowych oraz dezynfekcji rurociągów;
sprzętu do zgrzewania rurociągów polietylenowych.
beczkowozów

5.5 KONTROLA JAKOŚCI
5.5.1 Ogólne zasady
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót
w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi.
Należy przeprowadzić następujące badania:




zgodności z Dokumentacją Projektową
wykonania wykopu i podłoża
umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy
robotników zatrudnionych przy montażu

wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m

materiałów zgodnie z wymaganiami norm

ułożenia przewodów:

głębokości ułożenia przewodu,

ułożenia przewodu na podłożu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunków przewodów.

kontrola połączeń przewodów szczelności przewodu

prawidłowości zamontowania studzienek

wykonania zasypki i zagęszczenia wykopu
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki
techniczne.

5.6

OBMIAR ROBÓT

5.6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .
5.6.2 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i (ST)
oraz obowiązującymi przepisami i normami , których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału.
5.6.3 Jednostki obmiarów robót
m2 ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych robót budowlanych ,
m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociągu
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szt. ( sztuk ) kształtek, włazów, wpustów itp
kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw itp.
r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych .

ODBIÓR ROBÓT

5.7

5.7.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru :
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
odbiorowi robot częściowych,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
5.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór zanikających i ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie ilości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .

i jakości

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót .
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
5.7.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości
i jakości wykonanych części
robót .
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru
Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST.
5.7.4

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty
:





dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,
szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne )
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
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próby ciśnieniowe z wynikiem pozytywnym
protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych
dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały )
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej
wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Wyniki badań połączeń zgrzewanych przewodów polietylenowych
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
 protokoły z odbiorów częściowych,
 protokoły badań szczelności całego przewodu.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.
5.7.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym .
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie
z uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

oceny

wizualnej

obiektu

5.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.8.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota )
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu .
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :







robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie
ubytków i transportu na teren budowy ,
wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko ,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

5.9 PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
- PN-88/B-04481
- PN-68/B-06050

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze

- BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz
obowiązujące normy techniczne

- BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- PN-B-10736:1999

Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wod-kan.
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- PN-EN 124:2000

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 476:2001

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 752-1:2000

Zewnętrze systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

- PN-EN 1401-1:1999

Systemy
przewodowe
z
tworzyw
sztucznych.
Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku
winylu) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,
kształtek i systemu.

- PN-EN 1917:2004

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

- PN-EN 206-1:2003

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PN-H-74051-00

Włazy kanałowe . Ogólne wymagania i badania

- PN-H-74051-02

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

- PN-H-74080-01

Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

- PN-H-74080-04

Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C

- BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

- PN-M-74086

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-B-10725/1997
odbiorze.

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

- PN-M-74081/1998

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

- PN-86/B/097-00

Tablice orientacyjne
wodociągowych.

- PN-79/H-74244

Rury stalowe bez szwu przewodowe

- PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej układane pod ziemią i nad ziemną.
Polietylen (PE).Część I. Wymagania ogólne.

- PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej układane pod ziemią i nad ziemną.
Polietylen (PE). Część II. Rury.

- PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej układane pod ziemią i nad ziemną.
Polietylen (PE). Część III. Kształtki.

- PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociągowych

- PN-89/M-74091
1 MPa.

Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne

- PN-M-74082:1998

Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów.

do

oznaczania

uzbrojenia

przewodów

Inne dokumenty.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydana przez Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.IX.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn
i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. z 2001 r. Nr 118 poz.
1263.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06. Montaż uzbrojenia
w nowobudowanym zbiorniku wody czystej

6

6.1 Wstęp
6.1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową zbiornika dwukomorowego okrągłego, żelbetowego,
wykonaniem uzbrojenia zewnętrznego

6.1.2

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45247270-3 Prace budowlane dotyczące budowy zbiorników
45252120-5 Zakłady uzdatniania wody pitnej

6.2 Zbiornik wody czystej
6.2.1

Zbiornik wody czystej

Projektuje się żelbetowy zbiornik cylindrycznego o średnicy Dw = 7,64 m i Hwewn.=
5,0m, zlokalizowanego na powierzchni terenu – dno zbiornika +0,5m nt.
Zbiornik będzie przedzielony ścianą wewnętrzną biegnącą wzdłuż średnicy, która dzieli
pojemność na dwie połowy.
45,82m2

Powierzchnia wewnętrzna zbiornika wynosi
Powierzchnia czynna zbiornika wynosi

44,30m2 (2x 22,15m2)

Zbiornik będzie ocieplony styropianem i częściowo obsypany do wysokości ~0,8 m powyżej
W zbiorniku przewidziano instalację elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody, sterujących pracą pomp
oraz sygnalizujących charakterystyczne i awaryjne stany napełnienia zbiornika, takie jak:
 sygnalizacja stanu awaryjnego(blokada pracy stacji)
 sygnalizacja stanu maksymalnego
wyłączenie pomp głębinowych

+4,55 m
+4,40 m ;
;

 załączenie pomp głębinowych

+2,0 m

 zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem

+0,50

Zbiornik wyposażony zostanie w króćce: dopływowe, poborowe, przelewowe i spustowe. Instalację
technologiczną w zbiorniku wody czystej zaprojektowana zostanie rur i kształtek PE –HD oraz stali
nierdzewnej – zasilanie zbiornika.
Rurociągi wewnętrzne zaprojektowano odpowiednio:





2 x 100 stal nierdzewna
2 x 160PE
2 x 160 PE
2 x 110PE

zasilania
odprowadzenia ( ssanie pomp)
przelewu
spustu

Dopływ i odprowadzenia uzbrojone będą w armaturę odcinającą zlokalizowaną w ziemi.
Ze względu na brak możliwości sprowadzenia przelewu do kanalizacji sanitarnej oraz brak
w sąsiedztwie rejonu Inwestycji rowów, przelew sprowadzony będzie do bezodpływowej studni.
Zbiornik wyposażony będzie we właz, wewnętrzne i zewnętrzne drabinki złazowe oraz wywietrzaki.
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6.3 MATERIAŁY
Wymagania:
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej należy
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały
zestawione poniżej.

6.3.1

Lp.

Zbiornik wody czystej
WYSZCZEGÓLNIENIE

RUROCIAG ZASILAJĄCY ZBIORNIK
Tuleja kołnierzowa +
1
kołnierz
Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa o długiej
2
zabudowie + obudowa ze
skrzynką **
Kolano 45°, PE 100, SDR
3
17
5
Kolano 90°,
6



ŚREDNICA
DN/ d

SZT.

MATERIA
Ł

DN100/110

10

PE

DN100

2

ŻEL

DN100/110

4

PE

DN100

8

AISI316
Stal
Kołnierz stalowy + Wywijka
Dn100
20 nierdzewn
ze stali nierdzewne AISI 316
a
Rura ciśnieniowa do wody pitnej ø 110 SDR17 PE100, L = 12,0 m
Rura stal nierdzewna 106x3mm L=25 mb

RUROCIAG SSAWNY ZE ZBIORNIKA
Tuleja kołnierzowa +
1
DN150/160
kołnierz
Zasuwa miękkouszczelniona
kołnierzowa o długiej
2
DN150
zabudowie + Obudowa ze
skrzynką **
Kolano 45°, PE 100, SDR
3
DN150/160
17
4

Kolano 90°, PE 100, SDR
17

DN150/160

10

PE

2

ŻEL

4

PE

2

PE

* Rura ciśnieniowa do wody pitnej f 160 SDR17 PE100, L = 13,0 m
Przelew i Spust ze zbiornika
Tuleja kołnierzowa +
1
kołnierz
Tuleja kołnierzowa +
2
kołnierz
Kolano 45°, PE 100, SDR
3
17
Kolano 90°, PE 100, SDR
4
17
Zasuwa miękkouszczelniona
5
kołnierzowa o długiej
zabudowie + obudowa ze

DN100/110

10

PE

DN150/160

4

PE

DN150/160

4

PE

DN150/160

2

PE

DN100

2

ŻEL
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skrzynką **
Kolano 45°, PE 100, SDR
DN100/110
4
PE
17
Rura ciśnieniowa do wody pitnej ø 110 SDR17 PE100, L = 10,0 m
Rura ciśnieniowa do wody pitnej ø 160 SDR17 PE100, L = 12,0 m
6

6.3.2

Parametry techniczne zastosowane armatury w zbiorniku wody czystej :

ZASUWY MIĘKKOUSZCZELNIANE















Zasuwa klinowa miękkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) zabudowa długa
Przyłącza kołnierzowe PN10 wg EN 1092-2
Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 F4/F5
Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )
Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ) – elastomerem EPDM antybakteryjnym
potwierdzonym atestem W270
Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego
Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartości min. 13% Cr, niewznoszące się , walcowane na
zimno
Tuleja uszczelniająca z mosiądzu
Uszczelnienie wrzeciona : pierścień górny, 3 o-ringi, pierścień dolny
Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym
Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna
Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego
Korpus z pokrywą połączony za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A2-70, gniazda śrub
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Zabezpieczenie antykorozyjne –zewnątrz i wewnątrz : pokrycie epoksydowe-proszkowe,
grubość min. 250μm, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V, jakość powłoki
potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym: wówczas dla każdej
dostarczonej partii wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające badania grubości
powłok ochronnych

6.4 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST .00.: „Wymagania ogólne". Do
wykonania technologii należy użyć następującego sprzętu:
 samochód dostawczy
 samochód samowyładowczy
 samochód skrzyniowy
 wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym
 żuraw samojezdny kołowy do 5 t
 przyczepa skrzyniowa 4.5 t
 ciągnik kołowy
 żuraw samochodowy 7-10,0 t
 spawarka elektryczna
 koparka 0.25 m3
 przyczepa niskopodwoziowa
 żuraw samochodowy 4 t

6.5 TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi S.T. .00.: „Wymagania ogólne".
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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6.6 WYKONANIE ROBÓT
6.6.1 Wymagania ogólne
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.

6.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.7.1
Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.: „Wymagania ogólne"
6.7.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów
z Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakości należy:
 poddać rurociągi próbie szczelności ,
 sprawdzić usytuowanie armatury i urządzeń
 sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,
 sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów
 sprawdzić szczelność zamykania zasuw, zaworów i armatury pomiarowej.
6.7.3 Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Inżyniera.
6.7.4 Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

6.8 OBMIAR ROBÓT
6.8.1

Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

robót

zgodnie z

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do rejestru obmiarów .
6.8.2

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem .
Wykonanie robót winno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i (ST) oraz
obowiązującymi przepisami i normami , których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału .

6.8.3

Jednostki obmiarów robót
m2 ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych robót budowlanych ,
m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociągu
szt. ( sztuk ) kształtek, włazów, wpustów itp
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kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw , urządzeń itp.
r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych .

6.9 ODBIÓR ROBÓT
6.9.1




6.9.2

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają etapom odbioru :
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
odbiorowi robot częściowych,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór zanikających i ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie ilości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .

i jakości

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót .
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
6.9.3

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor Nadzoru .

6.9.4

Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora
Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych
robót
z dokumentacją projektową i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty :
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy ,
szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie
uzupełniające lub zamienne )
dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
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próby ciśnieniowe z wynikiem pozytywnym
protokóły odbiorów robót zanikających i częściowych
dziennik budowy i rejestry obmiarów ( oryginały )
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru
i przekazania tych robót
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej
wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
Wyniki badań połączeń zgrzewanych przewodów polietylenowych
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
- protokoły z odbiorów częściowych,
-protokoły badań szczelności całego przewodu.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.
6.9.5

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym .
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad w punkcie „Odbiór ostateczny robót”

6.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi protokół odbioru robót oraz warunki ustalone w Umowie ze Zleceniodawcą.

6.11 Normy związane
Roboty ziemne:
PN-68/B-06050
PN-06050:1999
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania
ogólne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykonawcę ściśle obowiązują „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” obowiązujące w Polsce.
W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszystkie warunki realizacji inwestycji
określone w uzgodnieniach.
Wykonawcy wolno zaproponować inne standardy, pod warunkiem, że ich zastosowanie zapewni, co
najmniej taką samą jakość wykonania.
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7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07 Roboty elektryczne i AKPiA

7.1 PRZEDMIOT ROBÓT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z instalacjami elektrycznymi i automatyki dla budowanego zbiornika wody czystej
V=150m3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cesarzowice gm. Środa Śląska wg
Dokumentacji Projektowej.

7.2 ZAKRES PRAC
Niniejsza specyfikacja obejmuje:




linie kablowe do projektowanego zbiornika wody czystej;
linie kablowe do istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2;
rozbudowa instalacja automatyki SUW;

7.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST-00 i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.4 UŻYWANE MATERIAŁY
7.4.1

Wymagania szczegółowe

Podstawowymi materiałami są:
 Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowej
 Korytka kablowe metalowe
 Oprawy oświetleniowe
 Gniazda i łączniki
 Szafy i osprzęt elektroinstalacyjny
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
7.4.2

Wymagania szczegółowe
Kable nN oraz przewody nN
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:
 przewody z żyłą miedzianą wielodrutową o izolacji polwinitowej 750V
 kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarnych lub brązowych na napięcie
znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400
Kable zasilające NN
Kable zasilające YKY z żyłami miedzianymi oraz YAKY z żyłami aluminiowymi, w izolacji z
polwinitowej na napięcie 1 kV. Na powłoce kabli winno znajdować się oznakowanie
producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeństwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, należy dołączyć atest
fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.
Kable sygnalizacyjne i pomiarowe

81

Specyfikacje Techniczne

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe YKSY, yKYektmy oraz YvKSLYekwf ekranowane z
żyłami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napięcie 1 kV. Na powłoce kabli winno
znajdować się oznakowanie producenta, metraż, napięcie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, należy
dołączyć atest fabryczny do każdej partii zlokalizowanej na bębnie.

Folia
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku
I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru
niebieskiego.
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.
Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.
Przepusty kablowe i osłonowe
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury
używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub
powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.
Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie
nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
Szafy sterujące i zasilające NN (Rozdzielnice)
Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy PN-IEC-60439. Napięcie izolacji
rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną prace instalacji i urządzeń
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic
przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być
wyposażone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do układu sieciowego TN-S. Ze
względu na środowisko szafki i rozdzielnice powinny posiadać stopień ochrony min. IP 54.
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony
na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie
drzwiczek.
Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)
Osprzęt AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w
środowisku agresywnym chemicznie i o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym
w stopniu szczelności IP 65. Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak
bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą.
Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO.

7.4.3

Przechowywanie i składowanie materiałów

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas
transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

7.4.4

Przechowywanie i składowanie materiałów AKPiA
Dostarczone na budowę materiały elektryczne należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i

82

Specyfikacje Techniczne

dobrze oświetlonych. Należy dążyć do tego aby materiały przechowywane były w
opakowaniach fabrycznych.. Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla
AKPiA to:

pomieszczenia zamknięte,
0

temperatura wewnętrzna +15 do +30 C,

wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%,

atmosfera wolna od par i gazów agresywnych,

natężenie oświetlenia minimum 100 lx

7.5 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00
- samochód dostawczy
- spawarka elektryczna
- wiertarka
- induktorowy miernik izolacji
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.6 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. Samochód dostawczy i inne środki
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki transportu:
- samochód dostawczy do 0,9t;
- samochód skrzyniowy do 5t;
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

7.7 ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
7.7.1

Ogólne wymagania

7.7.1.1 Rozdzielnice o napięciu do 1kV
Tablice elektryczne wolnostojące, naścienne i wtynkowe
1.
Tablice z aparaturą należy sytuować e taki sposób, aby zapewnić:
 Łatwy dostęp
 zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób
2.
Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez
przykręcenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
3.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu.
4.
Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub kołków
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:

w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych połączyć szyny zbiorcze

zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu

założyć wkładki topikowe zgodnie z [10.1.1]

dokręcić wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych

założyć osłony zdjęte w czasie montażu
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sprawdzić zgodność opisu szyldzików z montowaną instalacją

7.7.1.2 Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
a)aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montażowej wytwórcy,
b) oprócz wymagań z pkt. a należy przestrzegać następujących warunków:
- jeśli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio zamocować
zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych,
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do
mocowania,
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º,
- oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej
wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe
położenia napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5m,
- jeśli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu,
warstwa wykończeniowa nie została położona, należy w otworach służących do
umieszczania kotew włożyć kołki wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany
poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia mocować po stwardnieniu warstwy
wykończeniowej i wyjęciu kołków.
Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne,
- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik
jest wyposażony w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu
szczelnym,
- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny
powinien mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze.

7.7.1.3

Trasowanie, kucie bruzd i przebić

Trasowanie
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla
prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i
pionowych.
Kucie bruzd
1.
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu
instalacji
2.
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości podłoża.
3.
Przy układaniu dwóch luk kilki rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby
odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.
4.
Rury zaleca się układać jednorazowo.
5.
Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych
6.
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą całą rura powinna być pokryta tynkiem
7.
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać
łagodnym łukiem o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 2.5.2.
8.
Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki
sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą one być również zatapiane
w warstwie podłogi.
Wykonanie przebić
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych wewnątrz budynku
muszą być chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
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Zabrania się kucia przebić i instalowania przepustów w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych.
Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj tych instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja będzie pracowała oraz sam rodzaj instalacji.
Wsporniki dla korytek instalowanych w ścianie powinny być o 20 cm dłuższe od szerokości
przewidzianych korytek z uwagi na wystające do wewnątrz słupy konstrukcyjne. Ciągi poprzeczne
korytek należy podwieszać do elementów metalowych konstrukcji dachu. Korytka na zejścia pionowe
do urządzeń należy zabetonować w podłożu.

7.7.1.4 Układanie rur, listew i osadzanie puszek
Układanie rur
1.
Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osaczonych w podłożu wg. p. 5.3. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione
ostrych krawędzi.
2.
Łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonywać poprzez wsuwanie końców
rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur.
3.
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia
odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania
długich, prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za
pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy te umożliwienia
przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
4.
Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów
kompensacyjnych. promień gięcia rur powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania
przewodów.
Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa rury w mm
Promień łuku w mm
5.
6.

18
190

21
190

22
250

28
250

37
350

47
450

Koniec rury powinien wchodzić do puszki na głębokość 5 mm
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami

Instalowanie puszek
1.
Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej należy osadzać w sposób trwały
przez przykręcenie do korytka lub ściany. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy przewodu i dławika. Puszki po
zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.
2.
Puszki dla instalacji podtynkowej należy osadzać w ślepych otworach wywierconych w
ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały przez przykręcenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej bądź gipsowej. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami.
3.
Puszki dla instalacji podtynkowej powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do
średnicy wprowadzonych rur.
4.
Puszki IP20 można stosować tylko w pomieszczeniach suchych.
5.
Do osprzętu w jednej ramce kilkukrotnej stosować jedną puszki wielokrotne.
6.
W pomieszczeniach wilgotnych instalować puszki o IP44

7.7.1.5

Układanie przewodów

Dane ogólne

85

Specyfikacje Techniczne

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami
Wyżej wymienione przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych
Przejścia z pomieszczeń suchych do wilgotnych a także przejścia przez ściany chlorowni
powinny być właściwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparów.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do
wysokości bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę.
Obowiązujące barwy i oznaczenia przewodów:
 izolację żył przewodów ochronnych i wszystkie przewody używane do celów ochrony
powinny mieć kolor żółto-zielony
 izolacje żył przewodów neutralnych powinny mieć kolor niebieski
 izolacje żyła przewodów ochronno-neutralnych powinny mieć kolor niebieski z
naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem żółto-zielonym lub kolor żółto-zielony z
naniesionymi na końcach oznaczeniami kolorem niebieskim
 izolacje żył pozostałych przewodów mogą mieć kolory dowolne z wyjątkiem kolorów
wymienionych powyżej, czyli niebieskiego i żółto-zielonego
Przewody powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 750V

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Układanie przewodów w rurach
1.
2.

Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego
rurowania, zamocowania, osprzętu i jego skręcenia z rurami oraz przelotowość.
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego,
np. sprężyny instalacyjnej zakończonej z jednej strony kulką a z drugiej uszkiem, nie
wolno0 do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.

Układanie przewodów na uchwytach



Przy układaniu przewodów na uchwytach:
na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie należy zamocować uchwyty, odległości między uchwytami nie
powinny być większe od: 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1m dla kabli.
rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych
były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego
dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były
widoczne.

Układanie przewodów w tynku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Instalacje wtynkowe należy wykonać przewodami Cu wielożyłowymi płaskimi
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne
Podłoże do układania na nim przewodów powinny być gładkie
Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek
Mocowanie klamerkami należy wykonać w odstępach około 50 cm wbijając je tak aby nie
uszkodzić żył przewodu.
Do puszek wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe
przewody należy prowadzić obok puszki.
Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej
podłogi, w złączeniach płyt itp.

Układanie przewodów na korytku
Na poziomych ciągach korytek przewody mogą być układane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody należy mocować do korytek.
Przewody na korytkach układać jednowarstwowo.
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7.7.1.6 Montaż osprzętu elektrycznego
Montaż gniazd wtyczkowych i łączników
Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
2.
Należy instalować osprzęt stosownie do warunków środowiskowych.
łączniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
łączniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
1.

Montaż opraw oświetleniowych
1.

2.
3.
4.

Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności:
- wyznaczenie miejsca przykręcenia
- przygotowanie podłoża do zamontowania oprawy
- czyszczenie oprawy
- otwarcie i zamknięcie oprawy
- obcięcie i zarobienie końców przewodów
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamontowanie oprawy
- podłączenie przewodów
- uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą
złączek 3-biegunowych.
Do opraw oświetlenia podstawowego z modułem pracy awaryjnej ułożyć 3 i 2-u żyłowy
zgodnie z [10.1.1]

7.7.1.7 Uziomy i przewody uziemiające
Dane ogólne
Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne w zależności od przeznaczenia instalacji, funkcji jakie
mają spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji uziemiających i dobór wyposażenia
powinno być takie aby:
- wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z zasad
bezpieczeństwa i funkcjonalnych
- prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich
oddziaływania cieplnego i dynamicznego
- dynamicznego ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane środki
zabezpieczające.
Uziomy
1.

2.

Jako uziomy mogą być stosowane:
- pręty i rury metalowe umieszczane w ziemi
- taśmy lub druty (pręty) metalowe umieszczane w ziemi
- elementy metalowe usadzone w fundamentach
- zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi
Uziomy powinny być wykonane z zachowaniem wymogów:
- rodzaj i głębokość osadzenia uziomu powinna być taka aby wysychanie i zamarzanie
gruntu nie powodowało zwiększenia rezystancji powyżej wymaganych wartości.
- zastosowane materiały i konstrukcja uziomów powinny zapewniać odporność na
uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Przewody uziemiające
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Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak przewody
ochronne, a o ile są zakopane w ziemi powinny mieć przekroje zgodne z tablicą jn.
Znormalizowane przekroje przewodów uziemiających
Zabezpieczenie przed
Nie zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym
uszkodzeniem mechanicznym
Zabezpieczone przed korozją
Jak przewody ochronne
16mm2 Cu
16mm2 Fe
2
Nie zabezpieczone przed
25mm Cu
korozją
50mm2 Fe
1.

2.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób pewny i
trwały, zarówno pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku
stosowania zacisków, nie powinny one powodować uszkodzeń uziomu (np. rury) lub
przewodu uziemiającego.

Główna szyna uziemiająca
1.

2.

W skład każdej instalacji powinna wchodzić główna szyna uziemiająca lub główny zacisk
uziemiający. Do głównej szyny należy przyłączyć:
- przewody uziemiające
- przewody ochronne
- korytka kablowe
- przewody połączeń wyrównawczych głównych
- w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiające
W dostępnym miejscu powinno być wykonane połączenie umożliwiające odłączenie
przewodów w celu wykonania pomiarów rezystancji uziemienia. Połączenie powinno być
wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym i elektrycznym i mieć
możliwość rozłączenia tylko przy pomocy narzędzi.

7.7.1.8 Połączenia wyrównawcze główne
1.

2.
3.

Połączeniami wyrównawczymi głównymi należy objąć:
- przewód ochronny obwodu rozdzielczego
- główną szynę uziemiającą
- rury i inne urządzenia technologiczne obiektu
- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne słupów
- korytka kablowe
Elementy przewodzące doprowadzone z zewnątrz powinny być połączone do systemu
połączeń głównych możliwie jak najbliżej miejsca wprowadzenia do budynku.
Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne) powinny
mieć przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego
zastosowanego w danej instalacji. Przekrój tych przewodów nie może być jednak mniejszy
niż 6mm2 Cu ani nie musi być większy niż 25mm2 Cu. W przypadku stosowania innych
materiałów niż miedź, przewody powinny mieć przekrój zapewniający taką samą
obciążalność prądową.

7.7.1.9 Instalacja odgromowa
Wymagania ogólne
Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodów stosowanych do budowy urządzeń piorunoochronnych
podane zostały w tablicy poniżej:
Poziom ochrony

Materiał

Zwód
mm2

I do IV

Cu
Al.
Fe

35
70
50
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1.

2.
3.

4.

Materiały stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej części urządzenia
piorunochronnego (druty, taśmy, uchwyty, złącza kontrolne i śruby) powinny być
zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie.
Przy zastosowaniu różnych metali na urządzenie piorunochronne należy stosować złącza
dwumetalowe w celu uniknięcia zwiększonej korozji.
Elementy przewodzące stanowiące naturalne i sztuczne części urządzenia
piorunochronnego powinny mieć zapewnioną ciągłość połączeń wykonanych jako
nierozłączne lub rozłączne.
Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako:
- spawane
- śrubowe
- zaciskowe
- powiązane drutem wiązałkowym i zalane betonem pręty zbrojeniowe elementów
żelbetonowych.

Zwody poziome
1. Funkcje zwodów poziomych pełni pokrycie dachu
2. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu, należy
wyposaży w zwody niskie i połączyć z pokryciem dachu
3. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może by mniejszy niż
10 cm)
4. Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami
5. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu należy uszczelni miejsca zainstalowania
6. Wszystkie wystające ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), należy połączyć z pokryciem
dachu
Montaż przewodów odprowadzających i uziemiających
1. Przewody odprowadzające i uziemiające układać na zewnętrznych ścianach obiektu w rurkach w
zatynkowanych bruzdach
2. Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej trasie pomiędzy
zwodem a przewodem uziemiającym
3. Połączenia przewodów odprowadzających z pokryciem dachu wykonać stosując sprzęt
specjalistyczny nie niszczący szczelności dachu
4. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami należy wykonać w sposób rozłączny za
pomocą zacisków probierczych. Zaciski należy instalować w miejscach łatwo dostępnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokości 0,8m nad ziemią
5. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną
śrubę M10. Należy je umieszcza i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne podczas
okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.
6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać spawając lub połączeniami
śrubowymi.
7. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub
lakierem asfaltowym do wysokości 0,3m nad ziemią i do odległości 0,2m w ziemi
8. Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiające
powinny mieć przyspawane wypusty w celu ich podłączenia z przewodami odprowadzającymi
sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty należy
stosować stalowe ocynkowane pręty lub płaskowniki o wymiarach nie mniejszych niż 30x4 mm lub
 12mm
Wykonywanie uziomów
1. Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych
budynku
2. Wykopy, w których układa się uziomy, należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z
uziomem nie było kamieni, żwiru, żużlu, gruzu.
3. Uziomy sztuczne należy wykona z materiałów podanych w punkcie 5.12.1.
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4. Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi.
5. Odległość kabli ziemnych od urządzenia piorunochronnego nie powinna być mniejsza
niż 1m. Jeżeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niż 10 dopuszczalne jest
zmniejszenie tej odległości do
- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV i kabli
telekomunikacyjnych
- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemożliwe, należy w miejscu zbliżenia ułożyć
przegrodę izolacyjną (niehigroskopijną) o grubości co najmniej 5mm (np. płyta lub rura
winidurowa), tak aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi
wokół przegrody, nie była mniejsza niż 1m.
Badania techniczne i pomiary kontrolne
Pomiar rezystancji uziomu naturalnego:
- Pomiar rezystancji uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem przewodów
uziemiających do konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami sztucznymi
- Pomiar należy wykona metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy i uziomu
pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odległość stopy fundamentowej od miejsca
pomiaru nie była mniejsza niż 40 m.
- Różnice wielkości zmierzonych metodą mostkową lub techniczną nie powinny by większe
od 50%. W przypadku większych różnic należy wykonać dodatkowe uziomy.
Pomiar rezystancji uziomu sztucznego
Wykonać pomiar rezystancji uziomu metodą mostkową lub techniczną. Pomiar należy
wykonać przed połączeniem uziomu z innymi uziomami.
Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzeń piorunochronnego
W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane są jako uziomy, należy
wykona pomiary rezystancji połączeń metalicznych pomiędzy wszystkimi wypustami
wyprowadzonymi z fundamentu.

7.7.1.10 Ochrona przepięciowa
Dla układu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewód PEN aparaty ochrony
przepięciowej należy instalować dla przewodów L 1, L2, L3.
Na miejsce ochronników przepięciowych należy podłączyć przewody j.w a wyjście przyłączy do szyny
PE rozdzielnicy w której są instalowane te aparaty.

7.7.1.11 Próby po montażowe
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji itp.
2. Wykonawca robót wykonuje próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w
którym należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów lub w
oddzielnych pozycjach.
3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczególnych protokołach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych.
4. Rozruchowi podlegają jedynie te roboty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich
parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres
prac rozruchowych ustala inwestor.
5. Zakres podstawowych prób montażowych:
a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą
- określenie obwodu
- oględziny instalacji
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach
- odłączenie odbiorników
- pomiar ciągłości obwodu
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- podłączenie odbiorników
b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie
pomiędzy przewodami czynnymi [L1, L2, L3, N] oraz pomiędzy przewodami czynnymi a ziemią
[przewody PE należy traktowa jako ziemię] – rezystancja izolacji przewodów przy napięciu
probierczym 500 V prądu stałego powinna być większa od 0,5 M.
c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wyłącznikiem różnicowo-prądowym
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wył. różnicowoprądowego
- pomiar wyłączenia Id [prąd zadziałania wył. różnicowo-prądowego powinien być mniejszy
od znamionowego Idn]
- pomiar impedancji pętli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wył. zasilania]
- pomiar rezystancji uziemienia – rezystancja nie powinna być większa niż 30 dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna być większa niż 10 dla uziomu instalacji
odgromowej.
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy
załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:
- punkty świetlne są załączone zgodnie z programem
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych
zacisków
- silniki obracają się we właściwym kierunku

7.7.2

Szczegółowe wymagania dotyczące robót

7.7.2.1 Zasilanie energetyczne obiektu.
W chwili obecnej cały obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą posiada zasilanie
energetyczne z istniejącej na terenie stacji transformatorowej. Budowa nowego zbiornika wody
czystej nie wymaga zmiany sposobu zasilania, ani zwiększenia mocy umownej w
Przedsiębiorstwie Energetycznym.

7.7.2.2 Projektowany zbiornik wody czystej.
W chwili obecnej na terenie stacji znajduje się zbiornik wody czystej, który ze względu
na niewystarczającą pojemność przeznacza się do likwidacji. Do istniejącego zbiornika są
obecnie doprowadzone linie kablowe, które zostaną unieczynnione. W ramach niniejszego
opracowania

projektuje

się

nowy

dwukomorowy

zbiornik

wody

czystej

3

o pojemności V=150m . Nowy zbiornik zlokalizowany zostanie obok zbiornika istniejącego, jak
pokazano na planie zagospodarowania. Do nowego zbiornika wody czystej projektuje się
ułożenie od istniejącej rozdzielnicy „RS” w budynku SUW nowych kabli:


YKSY 1 4x1.5mm2 ;



yKYektmY 4x1mm2 ;

Projektowanymi kablami przekazywany będzie:


ciągły pomiar poziomu wody w obu komorach zbiornika realizowany dwoma
hydrostatycznymi sondami typu SG-25;



sygnalizacja poziomów MIN, MAX i ALARM realizowana pływakowymi
sygnalizatorami poziomu;



sygnalizacja otwarcia włazów zbiorników realizowana za pomocą czujników
kontaktronowych umieszczonych przy włazach do zbiorników;
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7.7.2.3 Studnie głębinowe.
W ramach zadania budowy nowego zbiornika wody przebudowie ulegną również
obudowy istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2, zostaną one wykonane jako nadziemne.
Ponadto studnie wyposażone zostaną w przepływomierze elektromagnetyczne. Projektuje się
od istniejącej rozdzielnicy „RS” do każdej ze studni ułożenie nowych kabli zasilających i
sterowniczych:


yKYektmY 4x1mm2 ;



2 x YKY 3x1.5mm2.

Projektowanymi kablami przekazywany będzie ciągły pomiar przepływu oraz objętości
wody ujmowanej ze studni otrzymywany z przepływomierza. Ponadto nowe kable zapewnią
zasilanie przepływomierza oraz zasilanie ogrzewania obudowy studni. Pozostałe urządzenia
pomiarowe w studni, tj. sondy suchobiegu, sondy hydrostatyczne oraz sygnalizację otwarcia
pozostawia się bez zmian. Wszystkie sygnały ze studni przesyłane będą poprzez szafkę
pośredniczącą wykonaną na bazie obudów elektroizolacyjnych.

7.7.2.4 Uwagi dotyczące układania kabli.
Kable prowadzić zgodnie z trasą i opisem pokazanym na planie zagospodarowania.
Wszystkie projektowane kable układane na terenie SUW należy układać w rowach kablowych o
głębokości 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, następnie kable należy przysypać warstwą
piasku o grubości 10 cm, warstwą gruntu rodzimego o grubości 25 cm po czym trasę kabli
oznaczyć taśmą z PVC koloru niebieskiego. W przejściach pod nawierzchnią utwardzoną oraz
w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi kable należy ułożyć w
przepustach wykonanych z rur ochronnych karbowanych, dwuściennych. Wloty przepustów
należy uszczelnić pianką poliuretanową. Na kablach należy założyć oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny być założone co 10 m oraz przy wejściach i wyjściach z przepustów. Na
oznacznikach należy umieścić: symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak
użytkownika kabla oraz rok ułożenia kabla. Przed zasypaniem kable należy zgłosić do
uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dokonania namiaru geodezyjnego.

7.7.2.5 Automatyka SUW.
W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Wody pracuje w pełnej automatyce. Pracę całego
obiektu nadzoruje sterownik programowalny PLC serii Simatic S7-1200. Komunikacja sterownika
PLC z Użytkownikiem odbywa się poprzez kolorowy graficzny dotykowy panel operatorski o
przekątnej ekranu 7’’ umieszczony na elewacji rozdzielnicy „RS”.
Budowa nowego zbiornika wody czystej wymaga w rozdzielnicy "RS" przepięcia
istniejących sygnałów pomiarowych ze starego zbiornika na sygnały otrzymywane za
pośrednictwem nowych kabli i urządzeń z nowego zbiornika wody. Wszystkie sygnały należy
podłączyć dokładnie 1:1, czyli do tych samych złączek zaciskowych. Lista sygnałów do
podłączenia:


pomiar poziomu zbiornik 1;



pomiar poziomu zbiornik 2;



zbiornik 1 - poziom MIN;



zbiornik 1 - poziom ALARMOWY;
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zbiornik 1 - poziom MAX;



zbiornik 1 - otwarcie włazu;



zbiornik 2 - poziom MIN;



zbiornik 2 - poziom ALARMOWY;



zbiornik 2 - poziom MAX;



zbiornik 2 - otwarcie włazu;

Istniejące w studniach głębinowych nr 1 i 2 wodomierze zastąpione zostaną
przepływomierzami elektromagnetycznymi. W związku z tym należy pod rezerwowe wejścia
analogowe sterownika PLC podłączyć nowe sygnały:


studnia nr 1 - przepływ chwilowy;



studnia nr 2 - przepływ chwilowy;

Natomiast pod istniejące sygnały z impulsatorów wodomierzy w studniach należy
podłączyć impulsy otrzymywane z przepływomierzy.
Istniejącą aplikację sterownika PLC oraz aplikację na panelu operatorskim należy
uaktualnić o sygnały z nowych urządzeń (sondy i sygnalizatory poziomu, przepływomierze)
z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności.

7.7.2.6 Ochrona przeciwporażeniowa
Jako podstawowy środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem
pośrednim) projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wkładki
bezpiecznikowe. Uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie w części
obwodów

rozdzielnicy

różnicowym

„RS”

wyłączników

Dla

obwodów

IN=30mA.

różnicowoprądowych

sterowniczych

i

o

nominalnym

automatyki

przyjęto

prądzie
ochronę

przeciwporażeniową przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia (SELV).

7.7.2.7 Ochrona przeciwprzepięciowa
Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych
zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC w istniejącej
rozdzielnicy "RS" zastosowane są zostaną w ich torach prądowych 4-20mA dwustopniowe
ochronniki dedykowane do układów pomiarowych i sterowania.

7.7.2.8 Prace przełączeniowe
Prace przełączeniowe w rozdzielnicy "RS" nie mogą spowodować dłuższego, trwałego
zatrzymania pracy stacji.

7.8 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków
wykonania i odbioru robót – Część Ogólna ST00.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są:
• m - dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,
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• szt. - dla dostawy i montażu aparatury AKPiA, osprzętu elektroinstalacyjnego
• kpl. - dla dostawy i montażu rozdzielnic, szafek
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inwestora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

7.9 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Specyfikacja techniczna warunków wykonania
i odbioru robót – Część Ogólna ST00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej
oceny wykonanych robót, takich jak:
• świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi
prawem,
• instrukcje, DTR-ki w języku polskim i karty gwarancyjne,
• protokóły badań i prób producenta,
• świadectwa jakości, aprobaty techniczne,
• rysunki, plany i schematy powykonawcze,
• protokóły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarów
ochronnych,
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi
właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
W czasie prowadzenia robót jak również po ich ukończeniu należy przeprowadzić próby i
badania pomontażowe polegające na:
a) sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem;
b) sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem;
c) pomiary geodezyjne przed zasypaniem;
d) sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem;
e) badaniu rezystancji izolacji;
f) badanie dynamicznych kabli światłowodowych,
Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzać stosowne protokoły z oceną i
interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.
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7.10 ROZLICZANIE ROBÓT
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST.
Płatność
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót
b) roboty przygotowawcze i trasowanie
c) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
d) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i rozruchu
urządzeń
e) wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw
i wyprawek tynkarskich
f) przeprowadzenie prób w celu sprawdzenia działania, o ile jest to możliwe sprawdzenie
funkcjonalności układów
g) wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów
h) montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót
i) uporządkowanie placu budowy po robotach
j) wykonanie badań i prób pomontażowych
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej

7.11 PRZEPISY ZWIĄZANE I OBOWIĄZUJĄCE
Rozporządzenia
Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 109/04 poz. 1156).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemów oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113/92 poz. 728)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202/04
poz.2072)
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1504; zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr
91, poz. 875, Nr 96, poz. 959).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz.U.2005.2.6)

7.12 Normy
PN-EN 12464-1:2004

Oświetlenie miejsc pracy cz.1 i 2

PN-EN 12464-2:2008
PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Wybór środków ochrony
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów
zewnętrznych

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 bezpieczeństwa. Ochrona
przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego
napięcia przed przejściowymi przepięciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona

96

Specyfikacje Techniczne

przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi lub łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem
przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do
odłączenia izolacyjnego i łączenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
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PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje
oświetleniowe.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wanne lub
basen natryskowy.

PN-IEC 61024-1:2001apl.2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne.

PN-IEC 61024-1-1:2001apl2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla
urządzeń piorunoochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie,
montaż, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1:2001

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogólne.

PN-IEC 61312-2:2003

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Częśc 2: Ekranowanie
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i
uziemienia.

PN-IEC 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6:
Sprawdzanie

Norma SEP N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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8 Specyfikacja techniczna ST-08 – prace rozbiórkowe
8.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST-02-1 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych
i demontażowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych, które zostaną
wykonane w ramach kontraktu: „Zbiorników wody czystej w Cesarzowicach”.
8.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robót wymienionych w pkt.1.3.
8.3

Zakres robót objętych ST

Zakres robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje:
 Roboty przygotowawcze:
- Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu- wg specyfikacji ST-01,
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę
- Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu
- Odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych,
- Przewietrzenie zamkniętych komór,
- Zabezpieczenie w sposób oznakowany miejsca rozbiórek poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia,
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń i budowli znajdujących się w pobliżu
rozbieranych obiektów,
- Badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu,
- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
 Roboty zasadnicze:
- Demontaż wyposażenia technologicznego.
- Rozbiórka elementów budowlanych istniejących obiektów modernizowanych.
- Rozbiórka instalacji
 Roboty końcowe,
- Przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia,
- Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki (poza złomem),
- Przygotowanie złomu do transportu normatywnego i złożenie w miejscu wskazanym przez
Inżyniera,
- Wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
 Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.
Roboty budowlane polegać będą na rozbiórce obecnie użytkowanych dwóch zbiorników wody
czystej stalowych o pojemności 2x 50m3 zlokalizowanych na działce 159/1 w Cesarzowicach na terenie
SUW.
Są typowe zbiorniki stalowe o standardzie wykonania firmy Prodwodrol. Średnica
pojedynczego zbiornika wynosi  2,8 m, długość 8,04 m. Zbiorniki posadowione są ok. 1,0 m pt w
ukształtowanym fundamencie i obsypane wspólnie ziemią .
Przedsięwzięcie obejmuje również swoim zakresem odbudowę wszystkich nawierzchni
po robotach budowlanych związanych realizacją przedmiotowej inwestycji.
8.4

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.3.
8.5

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne" pkt.1.6.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową i ST.
Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów.
 Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.).
 Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru
materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu.
 Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez
Wojewodę lub
Prezydenta Miasta
 Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów
stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych
do powtórnego wbudowania lub do odzysku.
 Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów i podda
odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego
rodzaju odpadów.
 Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego wykorzystania)
powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkownika tych dróg.
 Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego.

8.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH
Materiały nie występują.
8.6.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

8.6.2

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót rozbiórkowych i remontowych należy użyć m.in. następującego sprzętu:
 młot udarowy
 sprzęt do robót ręcznych
 nożyce mechaniczne
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera
8.6.3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne".
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się
po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za transport,
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie m.in. takich środków
transportu, jak:
 samochód skrzyniowy
 ciągnik kołowy
 przyczepa dłużycowa
 przyczepa skrzyniowa
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8.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASAD WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
Ogólne warunki wykonania robót

8.7.1

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało
to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe należy
wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji
projektowej lub przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody
samowyładowcze i odwieść na miejsce uzgodnione umową na składowiska lub miejsce wskazane
przez Użytkownika ( dotyczy armatury i złomu )
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić
i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia to:
 podrażnienia błon śluzowych
 uszkodzenia głowy
 upadek z wysokości
 uszkodzenia rąk i nóg
Czynności przed rozpoczęciem pracy

8.7.2

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć
wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną

 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki słuchu, itp.

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
 sprawdzić:
prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza (czy przewody
nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób)
 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
-

8.7.3

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:
 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn
 prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez
wiatr
 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy
bezwzględnie wstrzymać)
 prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie
 gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach
obiektu
 obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie
 prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach,
Roboty rozbiórkowe należy:
 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku
lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji
 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali
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 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami,

 Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny
zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo
oprawionych
 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki
 przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny należy
usunąć poza strefę niebezpieczną
 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej
 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne.
 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.
8.7.4

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
8.7.5

Organizacja robót
Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.
8.7.6

Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.
8.7.7

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów otoczenia

Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się przed rozpoczęciem robót w zakresie ogrodzenia
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół
obiektu SUW i dz. baterii zbiorników 223/9:


wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki;



zabezpieczenie drzewostanu podlegającego
uszkodzeniami podczas prac rozbiórkowych;



wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki.
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Ponieważ realizacja Inwestycji wymagała będzie zachowania ciągłości dostaw wody do sieci dlatego
rozbiórka istniejących obiektów i urządzeń zachodzić będzie etapami.
W pierwszej kolejności rozbiórce podlegać będą kolejno studnie (obudowy) Nr I i Nr II, ogrodzenie studni Nr
II oraz zbiornik V=150 m3 , odstojnik popłuczyn, szambo i Neutralizator.
Pozostałe elementy :
Kontener AKSUW rozebrany zostanie w momencie włączenia do pracy nowego budynku SUW i układu
technologicznego (praca na istniejące 2 zbiorniki wody czystej).
Zbiorniki wody czystej 2x 100m3 podlegać będą rozbiórce po wybudowaniu nowego zbiornika wody czystej
zlokalizowanego w miejscu kontenera.
Ogrodzenie SUW stanowic będzie ostatni element wykonywania robót na obiekcie (rozbiórka+ wykonanie
nowego)
8.7.8

. Rozbiórka urządzeń i instalacji

Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie te
instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników
właściwych instytucji. Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki.
Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Kolejność rozbierania
instalacji elektrycznych:
1. należy rozpocząć od odłączenia urządzeń zasilanych energią elektryczną
2. demontaż przewodów i kabli elektrycznych.
3. demontaż instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych
8.7.9

Rozbiórka konstrukcji stalowych zbiorników

Zbiorniki wody czystej podlegać będą rozbiórce po wybudowaniu nowego zbiornika wody czystej i
włączeniu do pracy SUW.
Wszelkie roboty rozbiórkowe prowadzone będą przy pomocy sprzętu mechanicznego.
W pierwszej kolejności rozebrany zostanie nasyp zbiorników. Usunięta ziemia częściowo zostanie
wykorzystana do zasypki i niwelacji terenu po zbiornikach, reszta zostanie wywieziona we wskazane
miejsce przez Inwestora.
Do rozbiórki zbiorników można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały
odłączone od sieci zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników właściwych instytucji. Fakt
odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. Demontaż instalacji powinni
wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Kolejność rozbierania instalacji elektrycznych:
4. należy rozpocząć od odłączenia urządzeń zasilanych energią elektryczną
5. demontaż przewodów i kabli elektrycznych.
6. demontaż instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych
Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych zbiorników należy wykonywać z rusztowań przestawnych.
Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w sposób statyczny w miarę
demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania się obciążania rusztowań i pomostów
przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki ciężarem demontowanych konstrukcji.
Przemieszczanie rozebranych segmentów na plac rozbiórki detalicznej proponuje się wykonywać przy
pomocy żurawia samojezdnego.
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Kolejność prac rozbiórki:
1. Opróżnienie zbiorników
2. Demontaż włazów, drabinek.
3. Demontaż blachy zewnętrznej zbiorników oraz ociepleniem
4. Demontaż przewodów wodociągowych
5. .Demontaż elementów połączeniowych z sieciami zewnętrznymi ( trwałe odcięcie)
6. Demontaż elementów połączeniowych ze zbiorników, tj,: zasuwy wylotowe,, zasuwy regulujące,
7. Demontaż zbiornika stalowego i wywiezienie na złomowisko stali ( wysypisko)
Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na
stateczność demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów bezpieczeństwa
ludzi, w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów rozbieranych w sposób
niekontrolowany.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń.

8.7.10 Rozbiórka fundamentów
Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: - stopy fundamentowe
żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych do poziomu podłoża. Pręty zbrojeniowe
przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić taczkami na plac
czasowego magazynowania;
8.7.11 Rozbiórka obudów studni Nr 1 i Nr 2
Przed montażem nowej obudowy naziemnej przewiduje się wykonanie następującego zakresu
prac:
Usunąć nasypy wokół studni Nr 1 i Nr 2
zdemontować płytę żelbetową przykrywającą wraz z włazami i kominkiem
wentylacyjnym,
 zdemontować kręgi istniejących obudów do głębokości ok.0,50m pt,
 zdemontować istniejącą armaturę oraz instalację technologiczną i głowicę,
 zdemontować istniejący fundament obudów,
 przedłużyć rurę obsadową powyżej górnej krawędzi projektowanego fundamentu wraz
z
zabezpieczeniem
jej
od
zewnątrz
farbą
antykorozyjną
z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną, ( orientacyjnie o ok. 2,2m studnia NrI i 1,5m
studnia NrII a następnie dopasować do montowanej obudowy.

Pozostałe kręgi istniejącej obudowy zasypać piaskiem i zagęścić do wysokość
posadowienia nowego fundamentu
Montaż nowych obudów stanowi odrębne opracowanie.



8.7.12 Szczegółowe warunki wykonania robót
Gruz z rozbiórki oraz materiał nadający się do ponownego wbudowania należy wywieźć na miejsce
wskazane przez Inżyniera. Materiał z rozbiórki nie nadający się do ponownego wbudowania należy
wywieźć na składowiska i zutylizować. Złom należy przygotować do transportu normatywnego i złożyć w
miejscu wskazanym przez Użytkownika.
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny
być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie
robót rozbiórkowych, oprócz konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, zostaną na
placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:
17.01.01 – Gruz betonowy;
17.01.02 – Gruz ceglany;
17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
17.01.80 – Usunięte tynki;
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17.02.01 – Drewno;
17.02.02 – Szkło;
17.02.03 – Tworzywa sztuczne;
17.03.80 – Odpadowa papa;
17.04.05 – Żelazo i stal;
17.06.04 – Materiały izolacyjne (wełna mineralna – płyty);
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub
zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają
składowaniu na składowisku odpadów komunalnych.

8.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne".
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
8.8.1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
Ilość robót rozbiórkowych dotyczących całych obiektów, instalacji i urządzeń oblicza się na podstawie wizualnej
oceny kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest :
 kpl rozbiórki budynku, częściowej rozbiórki poszczególnych obiektów na podstawie sprawdzenia w
terenie liczony jako komplet na obiekt
 kpl – demontaż urządzeń wraz z osprzętem
 kpl – demontaż instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt.
 szt – demontaż prefabrykatów wg rodzaju

8.9 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

8.10 SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT, OKREŚLENIE PODSTAW
PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności podają ST-00 „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować
na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robót
i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.
Cena jednostkowa za 1 kpl rozbiórki obiektu budowlanego obejmuje:
 przygotowanie i zabezpieczenie robót,
 rozbiórka konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych,
 demontaż stolarki budowlanej,
 zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane miejsce
składowania,
 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
 niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,
 składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
układanie w stosy,
 załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybrane przez
Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania,
 zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),
 koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki,
 utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,
 wypełnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym,
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 wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót.
Cena jednostkowa za 1 kpl demontażu urządzeń i instalacji obejmuje:
 przygotowanie i zabezpieczenie robót,
 demontaż instalacji i urządzeń,
 zmagazynowanie urządzeń z rozbiórki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane
przez Użytkownika,
 czyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego montażu,
 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
 koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki.

8.11 PRZEPISY ZWIĄZANE
 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003 r.
 Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
 Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami
 Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami,
do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
28 maja 2002 r. (poz. 686)
Dz.U.2005.180.1495 (U) – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
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