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1.

WSTĘP
Dział robót:
- 45000000-7:

Roboty budowlane.

Grupa robót budowlanych:
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

- 45200000-9:

Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne.

- 45100000-8:

Klasy robót budowlanych:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;

- 45230000-8:
- 45231000-5:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych;

- 45231300-8:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków.

- 45233000-9:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.

- 45310000-3:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Kategorie robót budowlanych:
- 45232440-8:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków;

- 45232423-3:

Przepompownie ścieków;

- 45232400-6:

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekówych;

- 45232150-8:

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody;

- 45232000-2:

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Zadania: Budowa kanalizacji
sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w Istebnej
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące część Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót
opisanych w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

1.3.1.

Wymagania ogólne

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:
ST 00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGÓLNE
ST 01 01 ROBOTY ZIEMNE
ST 01 02 ROBOTY DROGOWE
ST 01 03 ZIELEŃ
ST 01 04 ROBOTY MONTAŻOWE
ST 01 05 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST 01 06 KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA I TŁOCZNA
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI
Oznaczenie

Tytuł

CPV

Strona

CZĘŚĆ OGÓLNA
OST 00 00 00

45111000-8

Wymagania ogólne

2

CZĘŚĆ INSTALACYJNO BUDOWLANA
SST 01 01 00

45111000-8

Roboty przygotowawcze

SST 01 02 00

45111000-8

Roboty rozbiórkowe

28

SST 01 03 00

45111200

Roboty ziemne

35

SST 01 04 00

45232423-3

Pompownia

51

Roboty montażowe

61

Kanalizacja sanitarna i tłoczna

73

SST 01 05 00
SST 01 06 00

45231000-5

CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA
SST 02 01 00

45246000

Budowle siatkowo - kamienne

97

SST 02 02 00

45240000

Konstrukcje kamienne - bruk i narzut

102

CZĘŚĆ DROGOWA

1.3.2.

SST 03 01 00

45233000-9

Roboty drogowe

108

SST 03 02 00

45112700

Zieleń

135

Zakres zasadniczy
 budowa kanalizacji sanitarnej,
 przełączenia istniejącej kanalizacji do nowych ciągów,
 odwodnienia na czas budowy,
 budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z rurociągiem tłocznym,
oraz roboty elektryczne związane z zakresem robót technologicznych, tj.:


sterowaniem pracą pompowni i pomiar natężenia przepływu ścieków,



ustaleniem wytycznych dla monitoringu pracy pompowni ścieków,



zabezpieczeniem kabli energetycznych i teletechnicznych
montażowych,



oświetleniem terenu pompowni,

w trakcie

robót budowlano

oraz roboty drogowe związane z:


odtworzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych i wodociągowych,



wykonaniem drogi montażowej,



utwardzeniem drogi dojazdowej i placów manewrowych pompowni ścieków
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Niektóre określenia podstawowe

1.4.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.5.

•

Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem
i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w
tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity, z
późniejszymi zmianami);

•

roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty” , na które składają się
Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Kontraktu)
oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

•

urządzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) oznaczają
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki oraz aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub
stanowiące część Robót Stałych;

•

teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy oraz materiały;

•

Określenia ”Specyfikacje Techniczne” lub „Specyfikacje” są w niniejszym opisie przedmiotu
zamówienia synonimami i oznaczają Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych;

•

Wszędzie tam, gdzie podano parametry urządzeń technologicznych określając wartości minimalne
lub maksymalne, należy dobierać takie urządzenia, których parametry w typoszeregach są najbliższe
tym wyspecyfikowanym;
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszelkie wady w Robotach.
Wykonawca dostarczy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy, niezbędny Personel oraz inne rzeczy i
usługi konieczne do zrealizowania Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy.
Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą
oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
a)

bezpieczeństwa konstrukcji,

b)

bezpieczeństwa pożarowego,

c)

bezpieczeństwa użytkowania,

d)

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e)

ochrony przed hałasem i drganiami,

f)

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa,
przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i
odpadów,
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
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4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na
wózkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób
trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
1.6.

Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:

1.7.

1)

Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,

2)

Operaty geodezyjne,

3)

Dziennik Budowy,

4)

Protokół Próby Końcowej,

5)

Książka obmiarów,

6)

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,

7)

Dokumenty Wykonawcy opisane w p. 1.7

8)

Ponadto wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej, sporządzi niżej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne
i projekty części Robót:
a)

projekt organizacji i technologii robót dla całości Kontraktu. Projekt ten winien być spójny z
Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), który Wykonawca proponuje przyjąć do realizacji Robót do
akceptacji Zamawiającego,

b) instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkich urządzeń, instalacji i
wyposażenia,
c)

projekty zmiany organizacji ruchu drogowego,

d) rysunki wykonawcze i szczegóły dla instalacji, sieci wod-kan, konstrukcji elementów budynków i
budowli, ponadto Wykonawca winien opracować takie Dokumenty i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna
za niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych.
Dotyczy to szczególnie opracowań:
-

rysunków wykonawczych elementów budowlanych w pomieszczeniach wymagających specjalnych
zabezpieczeń,

-

rysunków warsztatowych elementów wykonywanych w oparciu o profile
barierki, schody, itp.)

-

rysunków warsztatowych konstrukcji stalowej, obróbki technologicznej, scalania i technologii
montażu,

-

technologii wytwarzania i scalania elementów żelbetowych prefabrykowanych,

-

rysunków wykonawczych instalacji i urządzeń elektro-energetycznych oraz ich powiązań z
urządzeniami technicznymi i punktami zasilania, a także niezbędnym sterowaniem i układem
synoptycznym,

-

projektów technologicznych deskowań, zbrojenia, betonowania i dylatacji konstrukcji żelbetowych
i betonowych,

-

rysunków wykonawczych instalacji systemu AKPiA oraz nadzoru komputerowego,

systemowe (włazy,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
USŁUGI INŻYNIETYJNE „KOLOR” 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. MODRZEWSKIEGO 8/2

6

Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie rzeki Olzy w Jstebnej

-

projektów odwodnienia i umocnienia wykopów tymczasowych dla realizacji obiektów i uzbrojenia
terenu,

-

rysunków innych detali architektonicznych i technicznych jakie okażą się niezbędne dla wykonania
Kontraktu.

Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w ramach
Części A – Wymagania Ogólne Lp.2. Przedmiaru Robót.
e)

Dokumentacja pompowni ścieków
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych
oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:
-

projekt rozruchu,

-

instrukcja eksploatacji,

-

sprawozdanie z rozruchu,

-

instrukcje bhp i ochrony pożarowej,

-

uzyskanie niezbędnych dokumentów dla urządzeń ciśnieniowych oraz dopuszczenie ich do
eksploatacji przez UDT,

-

uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych
robót, w tym wykonanie niezbędnych pomiarów,

-

wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie, Robót winna być dostarczona przez Wykonawcę.

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w ramach
Części A – Wymagania Ogólne Lp.2. Przedmiaru Robót.
1.8.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowią:
a)

Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robót,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na
poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wykonywaną przy
otwartych wykopach dla przyłączy, sieci oraz studni kanalizacyjnych wraz z kartami
inwentaryzacyjnymi) łącznie z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,
c)

oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
-

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

-

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania,
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

-

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD lub DVD, wykonywana na bieżąco w trakcie
robót, dokumentująca jej istotne momenty, w szczególności uzbrojenie podlegające zakryciu m.in.:
węzły zasuw, hydranty, miejsca włączeń, studnie rewizyjne, pompownie, studnie zasuw, studnie
wodomierzowe oraz zbrojenie elementów przed betonowaniem.
Wykonawca sporządzi i dostarczy Inżynierowi 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej przed
rozpoczęciem Prób Końcowych. Dokumentacja powykonawcza dostarczona będzie w wersji papierowej
oraz elektronicznej o rozszerzeniu plików .dxf lud .dwg.
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w ramach
części A – Wymagania Ogólne Lp.2 Przedmiaru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
USŁUGI INŻYNIETYJNE „KOLOR” 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. MODRZEWSKIEGO 8/2

7

Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie rzeki Olzy w Jstebnej

Zgodność Robót

1.9.

1.9.1. Zgodność Robót z Kontraktem
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacja Projektowa oraz Projekt
Budowlany wymienione w kolejności ważności, przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były
w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiejącego, który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone
w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.9.2. Zgodność Robót z Normami
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych podane są
odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w których są wymienione. Wykaz
podstawowych norm przedstawiono w punktach 10-tych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.
Bezpieczeństwo budowy

1.10.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na Terenie Budowy procedur bezpieczeństwa określonych w
Warunkach Kontraktu.
1.10.1. Wymagania ogólne
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający:
a)

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji,
- bezpieczeństwa pożarowego,
- bezpieczeństwa użytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- ochrony przed hałasem i drganiami,
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,

b) warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia,
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności,
c)

niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby niepełnosprawne, w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,

d) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych przepisach,
e)

ochronę dóbr kultury,

f)

ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich winna obejmować w szczególności:
a)

zapewnienie dostępu do drogi publicznej,

b) ochronę przed pozbawieniem:
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-

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków
łączności,

-

dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne,
promieniowanie,

c)

d) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
określonych w przepisach.
Zagospodarowując Teren Budowy należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i
przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby
niepełnosprawne.
1.10.2. Bezpieczeństwo pożarowe
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:


nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,



ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,



ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,



możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:




przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności:

-

zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,

-

warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i
stałe urządzenia gaśnicze,

-

zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

-

wymagania dotyczące dróg pożarowych,

wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:

-

gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,

-

klas odporności ogniowej elementów budynku,

-

stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

-

niepalności materiałów budowlanych,

-

stopnia palności materiałów budowlanych,

-

dymotwórczości materiałów budowlanych,

-

toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

1.10.3. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny
i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:


wydzielania się gazów toksycznych,



obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,



niebezpiecznego promieniowania,



zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,



nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,



występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
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niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,



przedostawania się gryzoni do wnętrza,



ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,



nadmiernego hałasu i drgań.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:
 Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.,
 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz.43, z późniejszymi zmianami).
1.10.4. Bezpieczeństwo konstrukcji
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia
mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:
-

zniszczenia całości lub części budynku,

-

przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

-

uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych
przemieszczeń elementów konstrukcji,

-

zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności
oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany
graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe
dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:
-

lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową,
trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie konstrukcyjnych części
budynku,

-

odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie
konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

-

drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normo
dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla
bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania.
1.10.5. Bezpieczeństwo użytkowania
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający
niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.
1.10.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:
a)

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,
c)

utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,
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d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,
e)

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości,

f)

organizacji pracy na budowie,

g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.
1.10.7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Tereniu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w
pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.
1.11.

Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.11.1. Opracowania geodezyjne do celów projektowych
Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji
geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu, którą stanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopuszcza się
dwukrotne pomniejszenie lub powiększenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali,
projekt sporządza się na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Mapy do celów projektowych powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji
w pasie, co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej – także teren tej strefy.
1.11.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie
Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych
obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi,
linii rozgraniczających, linii zabudowy, usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego
ukształtowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegają
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych
obiektów, a w szczególności:
-

główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych,

-

charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

-

stałe punkty wysokościowe – repery.

1.11.3. Czynności geodezyjne w toku budowy
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:
-

geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego,

-

pomiary pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu,

-

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów.

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego
wykonania obiektu.
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i
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kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne
umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.
1.11.4. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów
zagospodarowania działki lub terenu.
1.11.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy (wykonaną przy otwartych wykopach), a w szczególności
szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego (przyłącza, sieci,
uzbrojenie sieci oraz studnie kanalizacyjne wraz z kartami inwentaryzacyjnymi).
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Dokumentacja winna być sporządzona w wersji papierowej i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

1.12.

-

do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrębnymi przepisami,

-

kierownikowi budowy
powykonawczej.

kopię

mapy

powstałej

w

wyniku

geodezyjnej

inwentaryzacji

Wymagania formalne Prawa Budowlanego

Ustawa Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z póź. zm.) normuje działalność obejmującą kwestie
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów
administracji publicznej w tych dziedzinach.
1.12.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie
technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
Dziennik budowy prowadzi się w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i
okoliczności. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego
pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla
każdego wydzielonego odcinka robót.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik montażu.
Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego prowadzenia
odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika
budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony
dziennika budowy przeznaczone do wpisów są podwójne – oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej
wyrywanie. Na poszczególne strony dziennika budowy organ wydający dziennik nanosi pieczęcie.
Wpisów w dzienniku budowy dokonuje się w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron,
zamieszczając je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) Zamawiający,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) Projektant,
4) Kierownik budowy,
5) Kierownik robót budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
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7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stałe na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik
budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
1.12.2. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia
a) Tablica informacyjna zawiera:

•

określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

•

numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru
budowlanego,

•

imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Zamawiającego,

•

imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót
budowlanych,

•

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
-

kierownika budowy,

-

kierowników robót,

-

inspektora nadzoru inwestorskiego,

-

projektantów,

•

numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

•

numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokości, co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje się w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie
mniejszej niż 2 m.
b) Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie winno zawierać:
-

przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,

-

maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

-

informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dodatkowe tablice informacyjne, nie regulowane przepisami Prawa Budowlanego, a których ustawienie na placu
budowy jest obligatoryjne, opisane są w pkt 9.4. niniejszej specyfikacji ST 00
1.12.3. Uczestnicy procesu budowlanego
Uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego są:
a)

Zamawiający,

b) Inspektor Nadzoru działający w imieniu Zamawiającego (Personel Zamawiającego),
c)

Projektant (Personel Zamawiającego i Wykonawcy),

d) Kierownik budowy lub robót (Personel Wykonawcy).
W/w samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową stwierdzone decyzją zwaną „uprawnieniami
budowlanymi”. Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis
do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane (prowadzonego przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego) oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
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1.12.4. Podstawowe obowiązki projektanta
a)

opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b)

zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,

c)

sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d)

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów,

e)

wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

f)

sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:

g)

-

stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

-

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

zapewnienie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

1.12.5. Podstawowe obowiązki kierownika budowy
a)

kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót
budowlanych i produkcji przemysłowej (procesów technologicznych),

b) protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami
osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i
kulturowego,
c)

prowadzenie Dokumentacji Budowy,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu
budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
e)

koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

f)

wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

g) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
h) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
i)

zgłaszanie do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających
oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru,

j)

przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowy,

k) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także
przekazanie oświadczenia.
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1.12.6. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
a)

reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,
c)

sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do użytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
1.12.7. Projekt Budowlany
Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.
Projekt budowlany powinien zawierać:
a)

projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący:
określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych
obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów,
rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej
zabudowy terenów sąsiednich,

b) projekt architektoniczno-budowlany określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu
budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne
rozwiązania techniczne, a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w
stosunku do obiektów budowlanych również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych,
c)

stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw
energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
cieplnych,
gazowych,
elektro-energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

d) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektów budowlanych.
Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Późniejsze, ewentualne
odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
1.12.8. Rozpoczęcie Robót
Zamawiający lub w jego imieniu Wykonawca, jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie
rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
a)

oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej
zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane.
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1.13.

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy

Wykonawca
będzie
odpowiedzialny
za
ochronę
Robót
i
za
wszelkie
materiały
i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu przejęcia.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
Roboty związane z utrzymaniem Robót nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.
Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów,
istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla
danego terenu.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.14.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na
ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
1.15.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego, a w szczególności:
-

stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

-

stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

-

stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

-

stosować się do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

-

stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne.
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2.

MATERIAŁY

2.1.

Wymagania formalne

Przy wykonywaniu Robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane, Materiały i
Urządzenia zdefiniowane w Warunkach Kontraktu, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
(Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. – Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami),
i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikacji
Technicznej.
2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane

1. Dla których:
a)

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej
certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską
Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją
określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań
podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:
a)

oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.
2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z
późniejszymi zmianami)
2.1.4.Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r.
2.1.5.Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inżynierowi.
2.2.

Odbiór materiałów

Wszystkie materiały dostarczane na budowę muszą posiadać - stosownie do ich przeznaczenia, świadectwa
zgodności z obowiązującymi normami, świadectwa jakości, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację
techniczno-ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego.
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Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi
podanymi przez Producenta.
Materiały nie posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do
stosowania.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych

2.3.

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 Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Inspekcje wytwórni materiałów

2.4.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem
jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:
a)

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom

2.5.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Zamawiającego.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Przechowywanie i składowanie materiałów

2.6.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do
kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Wariantowe stosowanie materiałów

2.7.

Jeśli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału,
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
SPRZĘT

3.
a)

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ lub projekcie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
b) z zasadami określonymi w Kontrakcie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem.
c)

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

d) Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
e)

Jeżeli Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewiduje możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

f)

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4.

TRANSPORT
a)

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Kontrakcie, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wskazaniach
Zamawiającego, w terminie przewidzianym Kontraktem.
c)

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Zamawiającego będą usunięte
z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

d) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Zamawiającego. Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań będą wliczone w Cenę Kontraktową
utrzymania Zaplecza Wykonawcy i nie podlegają odrębnej zapłacie.
WYKONANIE ROBÓT

5.

5.1. Wymagania ogólne
a)

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego
i do usunięcia wszelkich wad.

b) Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.
c)

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.

d) Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary
robocze.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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e)

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy
wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe.

f)

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych
w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

5.2. Wymagania szczegółowe - wytyczne realizacji Robót i rozruchu
5.2.1. Proponowany plan realizacji Robót.
Próbne uruchomienie urządzeń należy wykonywać po wybudowaniu poszczególnych obiektów.
5.2.2. Program
Wykonawca, zgodnie z warunkami Kontraktu, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do
akceptacji harmonogramu (programu) całej budowy oraz harmonogramu rozruchów w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.
Wykonawca musi prowadzić tak roboty, aby zabezpieczyć technicznie i organizacyjnie bieżącą eksploatację. W
szczególności w każdym momencie prac budowlano-montażowych wszystkie obiekty będące przed
modernizacją lub w trakcie modernizacji oraz obiekty nowo-wybudowane lub zmodernizowane muszą być
zasilane w energię elektryczną, ciepło, wodę i media technologiczne.
5.2.3. Utrzymanie ciągłości eksploatacji
Wykonawca zapewni ciągłość prac, niezmiennych pod względem ilościowym i jakościowym, w trakcie
wykonywania robót budowlanych na poszczególnych obiektach.
Ewentualne koszty związane z wykonaniem niezbędnych robót o charakterze tymczasowym należy umieścić w
składnikach stawek i cen jednostkowych Przedmiaru Robót.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu.
Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Zamawiającego będzie uprawniony do
audytu programu w każdym jego aspekcie.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich,
będą przedkładane Zamawiającemu do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy
jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Zamawiającego, na samym tym dokumencie
umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę.
Przed zatwierdzeniem programu kontroli Zamawiający 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. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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6.1.

Program zapewnienia jakości (PZJ)

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
część ogólną opisującą:

a)

-

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

-

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

-

bhp,

-

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,

-

system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli 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 Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

6.2.

-

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.

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.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
6.3.

Badania i pomiary

Wszystkie
badania
i
pomiary
będą
przeprowadzone
zgodnie
z
wymaganiami
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiającego.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Zamawiającego.
6.4.

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5.

Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Próby Końcowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby Końcowe zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach
Kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do
przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczony wynik tych
prób.
Wszelkie Próby Końcowe winny się odbywać z udziałem Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1.

Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar
Robót
będzie
określać
faktyczny
zakres
wykonywanych
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Robót

zgodnie

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w poszczególnych
Specyfikacjach Technicznych i ujmuje się w Książce Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
7.2.

Zasady określania ilości robót i materiałów

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ilości robót i materiałów
będą określane zgodnie z Przedmiarem Robót,
w szczególności:
- roboty ziemne i fundamentowe

w [m3],

- roboty liniowe

w [mb],

- elementy wyposażenia

w [kpl.] lub [szt.].

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
7.3.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie
trwania Robót.
7.4.

Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje (jeśli zajdzie taka konieczność) urządzenia wagowe odpowiadające
odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Klauzuli 12.1 [Obowiązkowe obmiary Robót]
warunków Kontraktu (Część II SIWZ).
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8.

PRZEJĘCIE ROBÓT
a)

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, po
zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Zamawiający w ciągu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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którą Roboty (lub Odcinek) zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając
powody.
b) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiorowi Robót zanikających i ulegających
zakryciu podlegają:
o

Montażowe wykonania rur kanałowych i wodociągowych wraz z przyłączami,

o

Wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

o

Wykonanie komory

o

Wykonana izolacja

o

Zasypany i zagęszczony wykop

Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogólnego postępu Robót. Długość odcinka Robót ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna być mniejsza od 50 m.
c)

Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

d) Gotowość do wykonania Prób Końcowych zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy,
e)

Świadectwo Przejęcia jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz zgodnie z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej,

f)

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier, wystawiając Świadectwo Wykonania i w
ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później, jak tylko
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona
ich prób oraz usunie wady. Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację Robót.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa będzie obejmować (ale nie powinna się tylko do tego ograniczać):

- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: przygotowanie terenu pod budowę w zakresie opisanym

w ST 00 – dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót,
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy
dotyczące wykonanych Robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, uzyskanie i
pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza Terenem Budowy leży w gestii Wykonawcy; zysk
kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w Okresie Zgłaszania Wad,

- koszty oznakowania i okodowania obiektów architektonicznych i technologicznych wchodzących w
skład Zadań Kontraktu. Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów
odpornych na warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące na terenie poszczególnych obiektów,
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- koszty ewentualnych, niezbędnych robót o charakterze tymczasowym zapewniających ciągłość prac
obiektów,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek i cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT.

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą
pozycją Przedmiaru Robót.
9.2 Zaplecze Wykonawcy
9.2.1. Wymagania dotyczące Zaplecza Wykonawcy
Montaż Zaplecza Wykonawca dokona przed rozpoczęciem Robót. Biuro oraz drogi dojazdowe i parking będą
gotowe do użytkowania w okresie 30 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.
Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją ww. Zaplecza tzn. opłaty za korzystanie z podstawowych
mediów np.: ogrzewanie, wodę i ścieki, jak również energię elektryczną będą pokryte przez Wykonawcę.
Likwidacja Zaplecza, demontaż kontenera, uporządkowanie i odtworzenie pierwotnego stanu terenu Zaplecza
należy do obowiązków Wykonawcy.
9.3. Dokumenty Wykonawcy i dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać Dokumenty Wykonawcy oraz Powykonawczą
Dokumentację Budowy.
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe - pozycja 2 Przedmiaru Robót, Wymagania Ogólne, obejmujące zakres
robót zgodny z opisem zawartym w ST.
Tabliczki znamionowe
Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji
urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp.,
niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady
ministrów z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego
obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonania Robót ponosi Wykonawca.
Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne w wysokości limitu kwoty ryczałtowej wykazanej w pozycji 6 części A –
Wymagania Ogólne, Przedmiaru Robót po tym, jak prace objęte ryczałtem zostaną wykonane, ku pełnej
satysfakcji Zamawiającego.
9.6. Koszty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym
Koszty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym, wyliczone zgodnie z ustawą o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. oraz obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca
wykonania Robót. Opłaty za umieszczanie obcych urządzeń w pasie drogowym będzie uiszczał Zamawiający.
9.7. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi
Wykonawca.
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9.8. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. NORMY ZWIĄZANE
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i akceptacji przez Zamawiającego.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się na
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam
one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z
obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN). Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo
nad postanowieniami innych norm.
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o
normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm:
-

PN-../B – norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

-

PN-B-.. – norma ustanowiona od 01.01.1994r.

-

PN-EN-..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN o tym samym numerze i z nią identyczna,

-

PN-EN ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę europejską EN identyczną z normą międzynarodową
ISO,

-

PN-ISO ..:.. – norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym samym numerze i z nią
identyczna,

-

PN-EN(U) – norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.

•

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126), z późniejszymi
zmianami,

•

Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229) , z późniejszymi zmianami,

•

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351) , z
późniejszymi zmianami,

•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(z późniejszymi zmianami),

•

Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) , z późniejszymi
zmianami,

•

Ustawa z dnia 16.04.2004r. – o wyrobach budowlanych(z późniejszymi zmianami),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków,

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198 poz. 2041),
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•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych,

•

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane,
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z póź. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartogr
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST 01.02.00.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót rozbiórkowych w ramach Zadania: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w Istebnej”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót rozbiórkowych
zgodnie z Rysunkami i obejmują: wykonanie prac wyburzeniowych i demontażowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i przepisami
techniczno-budowlanymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w ST 00
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w punkcie 2. Specyfikacji Technicznej ST 00
2.2.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Zamawiającego.
2.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
założeniami PZJ.
3. SPRZĘT
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.
3.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:


samochód ciężarowy skrzyniowy 10÷15 m-g



samochód dostawczy 0,9 m-g.

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów technicznobudowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.
5.1.2.Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:
a) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków,
b) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
5.1.3. Roboty rozbiórkowe (wyburzeniowe) budowli:
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:


należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Piekary Śląskie o sposobie
zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich
wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób,



przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
-

opróżnić rurociągi z wody,

-

odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności – odłączenie
należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb MPWiK,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

-

wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi
za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości
około 1 m,



drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,



roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich wykonania w
krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu obiektów,



nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych



zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione,



elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie
palnikiem acetylenowym,



elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetylenowym,



wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport,



nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadów śniegu oraz silnych wiatrów,



szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów, urządzeń oraz sąsiadujących
drzew,



znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami,



wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie
posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe,



w przypadku przekroczenia powierzchni rozbiórki materiałów budowlanych zawierających azbest
Wykonawca prac zobowiązany jest do wykonania pomiarów stężeń azbestu.
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5.1.3. Roboty rozbiórkowe nawierzchni
Nawierzchnie z kostki kamiennej i betonowej, płyt żelbetonowych pełnych, betonowe rozebrać poprzez
wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Materiał z rozbiórki należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć
w stosy. Podsypkę należy rozebrać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Gruz wywieźć na wysypisko.
Krawężniki należy odkopać, wyjąć i oczyścić, podsypkę zerwać, a gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy.
Gruz wywieźć na wysypisko, a materiał nadający się do ponownego wbudowania wykorzystać przy odtworzeniu
krawężników.
Ławy spod krawężników wyłamać ręcznie lub mechanicznie, gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy i
wywieźć na wysypisko.
5.1.4.

Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

-

Miejsce wywozu gruzu, ziemi, drewna z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie,

-

Armaturę, rury i wszystkie elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac wskazany przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, przy ul. Nankera
103.

-

Materiały szkodliwe dla otoczenia takie jak papa, eternit, rury azbestocementowe, nawierzchnie
bitumiczne należy zabezpieczyć i zlecić ich wywiezienie firmie posiadającej stosowne pozwolenie na
utylizację takich odpadów.

Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.
5.1.5. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych
1) Przy wykonywaniu robót stosować następujące zasady BHP:

•

przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

•

usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

•

pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym,

•

w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione,

•

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały
sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m,

•

podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona
przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo
operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności.

•

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do
następujących zasad:

•

praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

•

pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
ścian, słupów itp. za pomocą obejm,

•

węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m,

•

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami
tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione,

•

po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub żarzących
się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy nie występują
oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru.

2) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach.
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3) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne
badania lekarskie.
4) Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a)

ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu
podano w ST 00,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,
c)

wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
b) wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w PZJ,
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy.
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:
m3
3

m

dla fundamentów, elementów żelbetowych
dla murów i słupów,

7.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.4. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
7.5. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Zamawiającego
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Zasady przejęcia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00.
8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót
Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do wykonania Prób Końcowych zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.
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Świadectwo Przejęcia jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
1) czynności geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowiązujące w budownictwie zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21.02.1995 r.,
2) konieczne prace i opracowania geotechniczne związane z fundamentowaniem obiektów budowlanych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.,
3) dostawę wyrobów (i urządzeń) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.,
4) skompletowanie dokumentacji wyrobów budowlanych, wykonanie niezbędnych badań i prób oraz
opracowanie dokumentacji z tym związanej,
5) usunięcie, zabezpieczenie, przełożenie, odtworzenie istniejących na terenie budowy obiektów
budowlanych oraz zieleni,
6) usunięcie z terenu istniejących i budowlanych składowisk odpadów wraz z poniesieniem kosztu ich
docelowego składowania lub utylizacji,
7) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań i dokumentacji,
8) zabezpieczenie istniejących cieków, kanałów i zbiorników przed zakłóceniem przepływu i
zanieczyszczeniami,
9) zabezpieczenie i ochrona fizyczna oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i majątkowe
terenu budowy,
10) dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu i oznakowania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
11) umocnienie dróg tymczasowych
12) koszt zaprojektowania i wykonania tymczasowych przyłączy wody, energii
telekomunikacji i kanalizacji oraz składowisk odpadów i ziemi dla potrzeb budowy,

elektrycznej,

13) koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia ścieków technologicznych i
socjalnych oraz wywozu odpadów i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich składowania i utylizacji,
14) koszt dzierżawy lub budowy zaplecza socjalnego i magazynowego budowy, w tym zabezpieczającego
dostawy Zamawiającego,
15) koszt wymaganych badań, prób, pomiarów, sondowań, opinii i opracowań technicznych, projektów
szczegółowych, oznakowań, czynności rozruchowych, instrukcji obsługi urządzeń i instalacji,
oznakowania obiektów, urządzeń i ciągów komunikacyjnych,
16) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,
17) koszt odtworzeń i uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych w sposób umożliwiający
prawidłową eksploatację obiektu budowlanego,
18) koszt przedłużenia gwarancji na urządzenia zamontowane w obiekcie budowlanym do czasu
zakończenia gwarancji obiektu budowlanego,
19) koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych,
20) wykonanie robót tymczasowych, zasadniczych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
USŁUGI INŻYNIETYJNE „KOLOR” 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. MODRZEWSKIEGO 8/2

33

Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie rzeki Olzy w Jstebnej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Informacje ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Specyfikacji Technicznej
ST 00
10.2. Akty prawne:
-

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

-

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

-

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).
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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST 01.03.00.
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach Zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS –
FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w Istebnej.”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą
prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują:
roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, kolumny żwirowe, zasypy, podsypki) związane z
makroniwelacją terenu,

a)

b) roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podłoża) oraz umocnienia
nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz zagospodarowania terenu,
roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane z budową obiektów kubaturowych.

c)

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są zgodne z
obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z określeniami podanymi
w ST 00.
Ponadto:

-

wykopy – doły szeroko i wąsko-przestrzenne, liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,

-

zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,

-

przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych,

-

ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania
zasypów lub wywieziona na składowisko,

-

wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m,

-

nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest
celowo zagęszczony,

-

odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu,

-

plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i
zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość do 50 m,

-

wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg
wzoru:

IS 

Pd
Pds

gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy zwilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora,
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pal szalunkowy – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem łączącym (brus, grodzica), ścianka szczelna – ściana złożona z podłużnych elementów
(drewno, stal, beton), zagłębionych w grunt ściśle jeden obok drugiego.

-

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót
Budowlanych ST-00.

podano w

Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w punkcie 2. Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - ST00.
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są:
-

grunt z wykopu,

-

grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),

-

cement wg PN-B-19701:1997,

-

piasek wg PN-B-11113:1996,

-

żwir wg PN-B-11111:1996,

-

kamień łamany wg PN-B-11112:1996,

-

grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej
węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433.

2.3. Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inżynierowi.
2.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
założeniami PZJ.
3.

SPRZĘT

3.1.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
Odbioru Robót Budowlanych należy stosować następujący, sprawny technicznie
zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt:

i
i

1)koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3,
2)spycharka gąsienicowa 100÷250 KM,
3)głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3,
4)równiarka samobieżna 10÷16 m3,
5)walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 m-g,
6)płyta wibracyjna, samobieżna.
7)kafar gąsienicowy (minimum 2 m-g),
8)żuraw samojezdny (minimum 5 m-g),
9)zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów,
10) iłomieszarka cyrkulacyjna z pompą i przewodami tłocznymi.
11) zagęszczarka,
12) niwelator,
13) oraz inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.
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3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację
Zamawiającego.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
1) samochód dostawczy, skrzyniowy,
2) samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 m-g),
3) samochód ciężarowy, skrzyniowy.
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów technicznobudowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz 5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed
przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:
1) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,
2) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowę realizacyjna elementów geometrycznych, takich jak osi,
obrysy, krawędzie,
3) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów
wysokościowych,
4) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachyleń skarp, spadków,
osiadania itp.,
5) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów
zakończonych.
6) prace geotechniczne, badawcze i projektowe,
7) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk,
8) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
9) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,
10) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków,
11) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, szynowe wodne).
12) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
13) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.
5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów
Szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. budowlanych określa
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności
w terenie i w laboratorium.
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Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:
-

fundamentowanie obiektów budowlanych,

-

określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego,

-

ustalenie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w
różnych fazach budowy i eksploatacji,

-

ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,

-

wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,

-

ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,

-

ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,

-

wybór metody podtrzymywania skarp,

-

wykonanie barier uszczelniających.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych:
-

dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z
projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót,

-

umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich
wyniku,

-

wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, wykonuje się analizę i
ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych
archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia. W zależności od potrzeb
należy:

•

przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,

•

wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności:
- małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi,
- sondowania dynamiczne i statyczne,
- badania presjometryczne i dylatometryczne,
- badania georadarowe i elektrooporowe,
- badania dynamiczne gruntów,
- odkrywki fundamentów,
- badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych,
- badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję,
- badania na poletkach doświadczalnych,

•

wykonać badania geotechniczne w laboratorium, obejmujące w szczególności:
- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów,
- badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych,
- badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszenia podłoża
gruntowego,

•

ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w skali
laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia gruntu, pali i fundamentów,

•

wykonać inne czynności geotechniczne, jak:
- prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego,
- obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów,
- ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów,
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- określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlanych i sposobów
przeciwdziałania tym zagrożeniom,
- określenie zakresu pomiarów geodezyjnych pomieszczeń obiektu wznoszonego i obiektów
sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót
budowlanych lub w ich wyniku.
Zakres czynności wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów
budowlanych. kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz
czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwość przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia
złożoności oddziaływania, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości
zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.
5.2.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.
Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik, zasadnicze linie obiektu powinny być wytyczone na ławach
ciesielskich , umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w terenie należy dokonać w
nawiązaniu do stałej lub roboczej osnowy geodezyjnej.
Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów
roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z
gwoździami. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym
repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej . Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
Wykonawca przekaże Inżynierowi.
Przed przystąpieniem do robót należy zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i
konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda
uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami
ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę
rzędnych.
5.2.3. Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód
Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do uzyskania jak
najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w poziomie posadowienia
budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi projekt odwodnienia terenu robót,
uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli,
warunki posadowienia budowli sąsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwe
organa administracji państwowej oraz Inżyniera.
Odwodnienie robocze obejmuje:
wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o przekroju i spadku
zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych,
nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % zależnie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego wykopów (igłofiltry,
igłostudnie) i powierzchniowego.
5.2.4. Wykopy
a) Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi
wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. Dokończenie
wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle
wody gruntowej.
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0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się
lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach
i w dnie wykopu należy zagęścić.
b) Umocnienie wykopów

•

Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z
19.12.1966r.), na podstawie projektu, który opracuje Wykonawca.

•

Brusy winny być zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyfikacją zawartą w Dokumentacji Budowy
i oznaczone w sposób trwały (nazwa wyrobu, wyróżnik oznaczenia, długość w mm, znak stali, nr
normy), a Wytwórca zobowiązany jest wystawić do każdej partii grodzic zaświadczenie o jakości
zawierające oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności z PN.

•

Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku.

•

Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm dla całej
długości; skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne.

•

Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym.

•

Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa.
Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu.

•

Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci pali
o średnicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m.

•

Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o wysokości
ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale kierujące powinny
być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi.

•

Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą się
z osią ścian lub być równoległą do niej.

•

Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się
elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane
głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym
końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być chroniony
głowicą ochronną.

•

Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

•

Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem
stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i nie wystąpienia rozerwania zamków.

•

Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle
wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną
potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do
sposobu naprawy budowli.

•

Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do
prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać, co najmniej niżej wymienione dane:

-

data,

-

odcinek ściany,

-

numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne),

-

odchylenie, deformacja, ucięcia,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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-

położenie końcowe dolnej krawędzi elementu,

-

napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania).

c) Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i lub obiektu.
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co
najmniej 0,20 m.
Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego , warstwami z
jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw.
Dopuszcza się wykonanie zasypki z zastosowaniem technologii czasowego upłynnienia gruntu rodzimego
pod warunkiem że parametry obsypek nie będą odbiegały od parametrów zasypek wykonanych metodami
tradycyjnymi, w szczególności zachowane być muszą:


jednolity spadek zasypywanego kanału.



prostolinijny kierunek kanału w płaszczyźnie poziomej

Czasowo upłynniony grunt po wprowadzeniu do wykopu musi po zakończeniu fazy wiązania wykazywać
cechy gruntu rodzimego. Przy wykonywaniu robót ziemnych muszą być przestrzegane wymogi
technologiczne oraz zachowane procedury kontroli jakości według zaleceń zgodnych z proponowanym
systemem realizacji.
d) Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych
(kurzawka, źródło) należy:
-

wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

-

zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),

-

zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a
jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.

e) Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. Szerokość i głębokość rowów nie
powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z
zaprojektowanym z dokładnością do 0,05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić
IS = 1,00.
5.2.4. Korytowanie i przygotowanie podłoża gruntowego:
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania
i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie
tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Przed przystąpieniem do profilowania
podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ
nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto należy wykonać zgodnie z Rysunkami Robót.
Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy
wykonać ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko wskazane przez Inżyniera. Po oczyszczeniu
powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie
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jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchnić podłoże na głębokość, co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia niżej określonych. Jeżeli
rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża, jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt mechaniczny. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Bezpośrednio po profilowaniu
podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy
zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ±
20 %.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS):
Minimalna wartość IS
Strefa korpusu

Ruch ciężki i bardzo
ciężki

Ruch mniejszy od
ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm

1.00

1.00

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożenie folii lub inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po
osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.
Częstotliwość badań
Lp.

Wyszczególnienie badań

1.

Szerokość, głębokość i położenie koryta

2.
3.

Minimalna liczba badań
na dziennej działce
roboczej

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań
odbioru technicznego
jw.

Ukształtowanie pionowe osi koryta
Zagęszczenie, wilgotność gruntu – badanie
wskaźnika zagęszczenia

Maksymalna
powierzchnia (m2)
przypadająca na jedno
badanie

2

600

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na
gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
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5.2.5. Nasypy
a) Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:


usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły
organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne
nie wykazały należy zawiadomić projektanta); jeśli projekt przewiduje pozostawienie w podłożu
gruntów słabych należy postępować zgodnie z WTWiOR. Kształt podłoża powinien uwzględnić
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp.,



zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie
powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego związania z nasypem,



jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni o szerokości 1
- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny być połączone ze sobą
skarpami o nachyleniu min 1:1,5



gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość przemarzania.

b) Ogólne zasady wykonywania nasypów i zasypów wykopów tymczasowych
Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków
odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie ok. 5 %.
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy
poprzedniej. Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na
podstawie próbnego zagęszczenia. Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt
nasypu powinien uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w
projekcie. Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem.
Wykonanie nasypu z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest
przy zachowaniu następujących warunków:
-

grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne bliżej skarp,

-

grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg,

-

w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek
działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć.

c) Wbudowanie i zagęszczenie gruntu
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien
posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody
Proctora.
Zaleca się, aby:
-

dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu była w
granicach Wn = Wopt ± 2 %,

-

dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających,

-

dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie dużą
ilością wody.

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni o wymiarach większych
od ok. 15 cm, nie przekraczających jednakże połowy grubości warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych
lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie powinny przekraczać połowy grubości warstwy. W
przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do
zagęszczania powinno być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do
stosowania na budowie. W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być
zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna
zapewnić wymagane zagęszczenie.
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Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm ślady poprzednie. W
przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką powierzchnię warstwy (np. przy
zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem warstwy następnej spulchnić ( np.
kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w
zasadzie z gruntów niespoistych metodą czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna
na wysokości w granicach 0,5 - 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie
wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów spoistych i 5 m w
przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć nachylenia większego niż 1 : 3 - 1 : 5,
w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunków technicznych, które powinien określać projekt. Część
podwodna nasypów z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi walcami
wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami.
Wymagania dokładności wykonania nasypów:
-

szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź
korony nie powinna mieć widocznych załamań,

-

pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10 %;
powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm,

-

szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej
o 5cm; spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,05%.

-

wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien
o grubości 1,2 m około 1,0, a w niżej leżących warstwach 0,97.

wynosić

w

górnej

niż

warstwie

d) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych
wcześniej przez Inżyniera.
Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
- dla podbudowy pomocniczej

- 6%,

- dla ulepszonego podłoża - 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 kwietnia do 15
października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu może
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych.
Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach
atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą z gruntu stabilizowanego
cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania mieszanki w deszczu.
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana i dokładnie
wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza poprzeczne
wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i
zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć. Zagęszczenie
mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z
cementem. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić IS = 0,97.
Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres minimum 7
dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego
cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy można przeprowadzić
również poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2.
Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzować się następującymi
cechami:
- jednorodnością powierzchni,
- prawidłową równością podłużną.
Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm.
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5.2.6. Warstwy izolacyjne i wzmacniające nasypy
Materiały izolacyjne i wzmacniające nasypy (geowłókniny, geomembrany PE-HD, maty drenażowe, maty
bentonitowe) należy transportować, przechowywać, przemieszczać i wbudowywać zgodnie z wymaganiami i
instrukcjami producenta. Wszelkie odstępstwa od technologii robót izolacyjnych są niedopuszczalne.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a)

ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - ST 00,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń,
c)

wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a)

badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w trybie
określonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w PZJ,
c)

badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych norm i
aprobat technicznych.
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
-

oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej co 200 m na prostych,

-

robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka,

-

wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada
on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich Normach.
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej
niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
-

skład granulometryczny,

-

zawartość części ograniczonych,

-

wilgotność naturalną,

-

wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,

-

granice płynności,

-

kapilarność bierną,

-

wskaźnik piaskowy.

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
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W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać na
bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia
gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić wymagania podane w ST.
Bieżąca kontrola Zamawiającego obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.

elementów

procesu

Laboratorium Zamawiającego raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w
nasypach dla każdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku konieczności
określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych - ST 00.
7.2. Roboty objęte niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych obmierza się w
następujących jednostkach :
m3 - dla wykopów, nasypów, zasypów.
m2 - dla zdjęcia i rozścielenia humusu, plantowanie
szt - dla usunięcia drzew i krzewów
7.3. Zasady szczegółowe:
a)

objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m 3 gruntu
rodzimego lub zagęszczonego,

b) objętości kosztorysowe wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala
się zgodnie z niżej podanymi zasadami:
-

pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla
gruntu kategorii I ÷ II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III ÷ IV - 1 : 0,6,

-

wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe
wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji,

-

wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0,60m w
kierunku każdej ze ścian wykopu.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Zasady przejęcia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - ST 00.
8.2. Zasady szczegółowe:
Proces odbioru powinien obejmować:
-

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań
laboratoryjnych,

-

sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,

-

sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych
i technicznych,

-

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
-

wykopy,

-

przygotowanie podłoża,

-

wykonanie podsypek i obsypek,

-

zasypanie, zagęszczenie wykopu.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - ST 00.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje:
 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,
 usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,
 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
 odspojenie skały przy użyciu sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w
przypadku gruntów skalistych,
 wykonanie robót zasadniczych,
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi,
 ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów,
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami składowania
i utylizacji),
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczną likwidacją,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem obejmuje:
 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją,
 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,
 wykonanie robót zasadniczych,
 konieczną wymianę gruntu,
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
 rekultywację dokopu,
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 zagęszczenie gruntu,
 uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, plantowania terenu i rozścielenia
humusu obejmuje:
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 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu,
 usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie robót zasadniczych:
o

usunięcie humusu,

o

plantowanie terenu,

o

rozścielenie humusu,

 tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej,
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich czasowym
odwodnieniem i ostateczną likwidacją,
 umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunięcia zieleni obejmuje:
 wycięcie i wykarczowanie krzaków,
 wycięcie i wykarczowanie drzew,
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera,
 zasypanie dołów,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Informacje ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Specyfikacji Technicznej ST
00.
10.2. Akty normatywne:
PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-74/B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-EN-298-1:1999

Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-91/B-06716

Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996

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

PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999

Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.

PN-S-02205:1998
PN-B-0248
PN-78/B-06714

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów.
Kruszywa mineralne. Badania.
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Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOŚZNiL z 1994r.
Normy nieobowiązujące:
BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

Wytyczne projektowania i wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych i pionowych ścian w podłożu przy
zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST 01.04.00
POMPOWNIA SCIEKÓW
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru pompowni ścieków „Dąbrówka” w ramach Zadania: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w Istebnej”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące część Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót
opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac:

1.4.



Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych montaż i rozebranie



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gr. Kat. IIIIV z transportem urobku



Umocnienie ścian wykopów o szer. do 1.0 m i głęb. Do 6 m w gr. Kat. IIII grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem



Barierki ochronne - balustrada stalowa z rurki - montaż i rozebranie



Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna



Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o gr. do 20 cm



Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno



Dostawa i montaż przepompowni żelbetowej śr. 1500 i głębokości 4,5 m
wraz z wyposażeniem w pompy



Komora zasuw śr. 1500 zbiornik śr. 1500 o gł. 2.5 m wraz z
oprzyrządowaniem w zawory zwrotne fi 100 2 szt i zawory odcinające fi
100 2 szt.



Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem



Ogrodzenie przemysłowe typowe z brama dwuskrzydłową



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr kat I-III w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót (WTWiOR), z określeniami podanymi w ST 00, ST 01.01 – ST 01.07 oraz z postanowieniami
Kontraktu.
1.5.

Wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00 oraz w ST 01.06.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w punkcie 2. Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych ST 00 oraz w ST 01.06.
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2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są:
2.3. Pompownia ścieków
Kompletne wyposażenie pompowni i komory zasuw (do zakupienia razem ze zbiornikiem u Producenta
pompowni) :
Parametry techniczne pompowni:
Dopływ PVC Ø 300 mm
Odpływ stal nierdzewna Ø 100 mm następnie PE 90/5,1 mm 17
Pompa FLYGT dp 2,4 kv lub równoważna
Podest stalowy
Prowadnica, drabinka
Rzędna terenu540,30
Rzędna dna 535,12
Rzędna podłoża w 534,97
Rzędna wyjścia przewodu tłocznego 538,50
Rzędne wł ączenia:
I pompa włączenie - 536,33
II pompa włączenie - 536,43
Alarm górny - 536,63
Rzędna dopłewu scieków na rzędnej - 536,78
–

zbiornik
pompowni
o
średnicy
1500
mm
i
żelbetowy
z
pokrywą
kl. B, z otworem komunikacyjnym ze stali nierdzewnej, króćcem dopływu dla rury kamionkowej Ø
500
mm
i
odpływu
dla
rury
stalowej
Ø
100
mm,
króćcem
Ø 100 mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania pomp, układem wentylacji grawitacyjnej,

–

dwie pompy zatapialne do ścieków (pracujące w układzie 1+1 rez.), z wbudowanym silnikiem
elektrycznym o mocy ok. 2,5 kW, zainstalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopą
sprzęgającą do automatycznego łączenia pompy z rurociągiem tłocznym;

–

wewnętrzną instalację tłoczną wykonaną z rur i kształtek ze stali nierdzewnej DN 100mm dla
pompowni i komory zasuw

–

armatura odcinająca i zwrotna: zawór zwrotny kulowy DN 100 z wyczystką- szt. 2; zasuwa
odcinająca z klinem miękkim DN 100 - szt. 2; zlokalizowane na rurociągu tłocznym w komorze
zasuw obok pompowni

–

dobrano pompy zatapialne o następujących cechach zapewnijących długotrwałą i bezawaryjną pracę
przy optymalnych parametrach:


połączenie kablowe ze stali nierdzewnej z wypełnieniem poliuretanowym zapewniające 100%
szczelność.



zwarta budowa silnika z krótkim wałem wirnika redukująca wibracje



zintegrowany system chłodzenia silnika – bez użycia cieczy.



podwójny mechaniczny system uszczelnienia wału.



wymienny pierścień uszczelniający chroniący wirnik przed wytarciem i utrzymujący wysoką
sprawność pompy.



osłona silnika ze stali nierdzewnej.
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dwurzędowe poprzeczno-wzdłużne dolne łożyska kulkowe - całkowicie bezobsługowe i nie
wymagające konserwacji



szybki i łatwy demontaż kadłuba od części silnikowej pompy.



wyłączniki termiczne chronią pompy przed przegrzaniem.



wodoszczelna obudowa



pompy wyposażone są w wirniki kanałowe zapewniające wysoką wydajność i posiadające
znakomite właściwości zapobiegające zapychaniu się pompy. Zapewnione jest to dzięki budowie
półosiowej wirnika z wyjątkowo długimi łopatkami. W zależności od modelu pompy wirniki
kanałowe pozwalają na swobodny przepływ ciał stałych o wielkościach 50, 80 lub 100mm.
Konstrukcja wirnika kanałowego z wymiennym stalowym pierścieniem ścieralnym i dobranym do
niego gumowym pierścieniem uszczelniającym na obudowie Pompy sprawia, że pompa jest
bardziej odporna na zużycie spowodowane środkami ściernymi pompowanej cieczy.

–

panel zasilająco-sterowniczy automatycznie sterujący pracą pomp w wykonaniu
ponadstandartowym do zabudowy w szafie wolnostojącej zewnętrznej (S) dla 2 pomp, zawierający :
zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie układów sterowniczych,
obsługa wewnętrznego wyłącznika bimetalicznego, wyłącznik różnicowo-prądowy dla każdej z
pomp, diody sygnalizacyjne pracy pomp i awarii z wyprowadzeniem, gniazdo podłączenia agregatu
prądotwórczego, gniazdo serwisowe 1 i 3-fazowe, liczniki czasu pracy pomp, z ultradźwiekowym
przetwornikiem oznaczonym 1PH + 1 czujnik pływakowy alarmowy, grzałka z termostatem,
zewnętrzny moduł świetlno – dźwiękowy, konstrukcja nosna z zadaszeniem, modem GSM

–

układ powiadamiania o stanach ekstremalnych w oparciu o przesyłanie sygnałów w trybie GSM.

2.4. Szafka sterowania i automatyki
Szafka poliestrowo-szklana, podzielona jest na dwie części z drzwiami czołowymi i tylnymi. Od czołowej części
szafy z płytą stałą SR1 i uchylną SS1 zabudowana jest aparatura elektryczna i monitoring powiązane z pompami.
Tylna część wyposażona w płytę SA1 przeznaczona jest dla aparatury na potrzeby obsługi terenu, ogrzewania,
aparaturę sterującą i pomiarową. Szafka zamontowana jest na słupie oświetleniowym na terenie pompowni.
Kable na terenie pompowni
- kable zasilające : YKY 4 x 10 mm2
- kable oświetleniowe : YLgY 2,5 mm2
- przewody oponowe giętkie, szczelne i odporne na opary i ścieki
- kable sterujące i zasilające zabudowane w pompach i aparaturze pomiarowej dostarczane są o odpowiednich
długościach przez producentów pomp i aparatury.
Oświetlenie terenu pompowni
Do oświetlenia zastosować słup strunobetonowy o wysokości H = 9 m z lampą 250 W / 230V.
Ogrodzenie terenu pompowni
W projekcie zastosowano ogrodzenie przemysłowe typowe wykonane z siatki wysokości 1,5 m dł 106 m.
na słupkach stalowych Ø70 mm o rozstawie 2,1 m.
- brama dwuskrzydłowa o szerokości 400 cm i wysokości 1750 mm.
Teren pompowni
Odwodnienie na przyległy teren, spadek nawierzchni nie mniejszy niż 1,5%
2.5. Beton
Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości, uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i
wymagań w stosunku do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwego jej przygotowania i
zagęszczania oraz pielęgnacji betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości Robót związanych z
realizacją obiektów betonowych.
Beton musi spełniać wymagania (wg. PN-88/B-06250) :
- nasiąkliwość nie większa niż 5 %,
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- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-4,
- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej M150.
Warstwę betonu pod fundamenty i płyty denne obiektów należy wykonać z betonu nie konstrukcyjnego klasy B
7,5 z utrzymaniem wymagań tylko w zakresie wytrzymałości na ściskanie.
2.5.1. Kruszywo
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winno spełniać wymagania PN86/B-06712 dla kruszyw do betonów klas B 20 i B 25. Do w/w betonów stosować należy pospółki o właściwym
uziarnieniu oraz piaski. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane
w placówce badawczej wskazanej przez Inwestora lub Inżyniera Budowy a uzyskane wyniki badań spełniają
wymagania omówione w niniejszej ST.
2.5.2. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winien spełniać wymagania PN-B19701:1997.
Dla uzyskania betonu klasy B 25 (W-4, M-100) zaleca się stosować cement CEM I niskoalkaliczny klasy 32,5
NA.
2.5.3. Woda
Woda stosowana do betonów musi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi być zbadana
wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń.
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa służy do połączenia elementów prefabrykowanych, powinna odpowiadać wymaganiom
PN-90/B-14501.
2.7. Materiały izolacyjne
Materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania
oraz atest :
- lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998
- papa asfaltowa wg PN-90/B-04615
- Izoplast ”B” Modyfikowany (lub równoważny) - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczeń
przeciwwilgociowych i wodochronnych bez stosowania warstw gruntujących.
Wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie - za zgodą Inwestora lub Inżyniera
Budowy.
2.8. Produkcja i wymagania dla elementów prefabrykowanych
Prefabrykaty powinny być wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzględniającej nie tylko
parametry wytrzymałościowe i trwałościowe prefabrykatów jako takich, ale również aspekt pracy prefabrykatu
w układzie całego obiektu.
Produkować elementy prefabrykowane może przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednim zapleczem
badawczym i sprzętowym.
Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować również stosowne badania tak, by
elementy produkcji spełniały wymagania niniejszej ST w zakresie materiałów, form oraz wykonania mieszanki
betonowej i betonu.
Kształty i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się
drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.
Zacieranie elementów po wyjęciu z form jest dopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez
szczerb.
Kształt, średnice prętów i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacją Projektową, otulenie od zewnątrz
najmniej 30 mm.
Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego Dokumentacją
Projektową może wynosić max. 5 mm.
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Każdy wyprodukowany element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego
zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorcę.
3. SPRZĘT
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - ST 00 oraz w ST 01.06.
4.

TRANSPORT

Wymagania odnośnie transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i odbioru Robót Budowlanych ST
00 oraz w ST 01.06.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i odbioru Robót Budowlanych ST
00 oraz w ST 01.06.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera metodologię robót uwzględniającą dostosowanie prac
rozbiórkowych i wykonywanie robót do charakteru prac.
5.2.

Wymagania szczegółowe prowadzenia robót

5. 2.1. Roboty przygotowawcze
Przygotowanie terenu budowy obejmuje :
- usunięcie ziemi urodzajnej,
- budowę dróg dojazdowych,
- odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Inwestorem lub Inżynierem
Budowy,
- wykonanie przekopów kontrolnych
Przed wytyczeniem trasy przewodu powinny być przeprowadzone odpowiednie pomiary terenowe oraz
wykonane przekopy kontrolne pod nadzorem Użytkowników uzbrojenia celem zlokalizowania rur, kabli i innych
obiektów podziemnych. Jeśli wyniki tych prac mają wpływ na przebieg trasy i poziom posadowienia przewodu,
zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.
W czasie Robót przygotowawczych należy wytyczyć oś i krawędzie wykopów. Podstawę wytyczenia tras
kanałów sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenia w terenie osi kanału dokonują służby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi projektowanej
drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych. Po wbiciu kołków
osiowych należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału
po rozpoczęciu prac ziemnych oraz kołki krawędziowe.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inwestorowi lub
Inżynierowi Budowy.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób
zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią, z przeznaczeniem do odwozu na miejsce wskazane
przez Inwestora lub Inżyniera Budowy.
Odwóz materiału z rozbiórki nawierzchni na odległość do 5 km.
Podstawę wytyczenia pompowni stanowią Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Odwodnienie wykopów pod budowę przepompowni ścieków- w zależności od rodzaju występującego gruntu
oraz od poziomu występującej wody gruntowej należy zastosować skuteczne odwodnienie wykopu na czas
budowy przepompowni, pozwalające na wykonanie robót ziemnych i montażowych w odwodnionym,
ustabilizowanym gruncie.
Dla prawidłowej pracy pompowni konieczne jest zapewnienie dostawy energii. Zabezpieczona energia
elektryczna do napędu pomp musi mieć charakter ciągły.
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Na czas budowy, dla odwodnienia wykopów należy zapewnić dostawę energii o wielkości odpowiadającej
wybranemu sposobowi odwodnienia. Jako rezerwę zasilania energetycznego należy przewidzieć agregat
prądotwórczy.
5.2.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzętu mechanicznego.
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić co najmniej o 0,8 m
więcej niż zewnętrzna średnica przewodów jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż
krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Z uwagi na zróżnicowaną budowę podłoża gruntowego na różnych odcinkach proj. kanałów przewiduje się
wykonanie prac ziemnych w osłonie z przestawnych pogrążalnych obudów wykopów o odpowiedniej
wytrzymałości blatów na parcie boczne i odpowiedniej długości pasa roboczego ( klatki).
Wykop należy prowadzić od najniższego punktu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc wykonane bezpośrednio przed ułożeniem
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inwestorem
lub Inżynierem Budowy.
Dla kanałów, wykonywanych z rur kamionkowych, PVC i PE wykonać pod rurami podsypkę piaskową gr. 20
cm
Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi aby
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. . Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W terenie
zabudowanym ziemię z wykopów należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa się na
powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji Projektowej.
Przy układaniu przewodu na dnie wykopu powinno być ono wyrównane do wymaganego spadku i kształtu w
celu zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnętrznej głównej części rur. W dolnej podsypce lub w
dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy.
Przy układaniu rur należy zwrócic uwagę by białe punkty ( oznakowania na rurach kamionkowych ) znajdowały
sie na górnej powierzchni i na wspólnej linii.
W warunkach przemarzania gruntu konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu w taki sposób, aby pod
przewodem i wokół przewodu nie pozostawały zamarznięte warstwy gruntu.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na
wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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.
W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami, po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości
posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami Użytkownika.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1
m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.
Z chwilą odejścia robotników należy wykop nakryć ( zabezpieczyć ) w celu zlikwidowania niebezpieczeństwa
dla osób postronnych.
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Posadowienie pompowni wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji konstrukcyjnej
niniejszego opracowania oraz wytycznymi dostawcy pompowni.
5.2.3. Roboty montażowe
5.2.3.1. Pompownia ścieków
Montaż pompowni i urządzeń pomiarowych należy prowadzić ściśle wg Instrukcji Producenta i pod jego
nadzorem.
Pompy montowane są za pomocą sprzęgła, zawieszone na łańcuchu ocynkowanym, który zawieszony jest na
uchwycie zamontowanym w płycie stropowej. Każda z pomp posiada odrębny luk włazowy z zamocowanymi
prowadnicami do opuszczania pomp. Od każdej z pomp prowadzony jest odrębny rurociąg tłoczny łączący się w
jeden wspólny.
Sterowanie pracą pomp odbywa się automatycznie za pomocą HydroRangera.
Armaturę pomp zaleca się umieszczać w komorze zasuw zlokalizowanej obok pompowni ścieków.
Urządzenia elektryczne zasilania i sterowania pomp należy umieścić obok pompowni w typowej szafie
metalowej lub z tworzywa sztucznego ), do której kable doprowadzone są z pompowni poprzez rury PVC o
średnicy Ø 110 mm
Pompownia wyposażona jest w przewód wentylacyjny nawiewu i wywiewu.
Do pompowni należy przewidzieć dojście i drogę dojazdową o utwardzonej nawierzchni, z instalacją
oświetleniową.
Należy zapewnić odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie jej przed napływem wód z
przyległych terenów.
Na okres eksploatacji należy dla pompowni ścieków przewidzieć możliwość zasilania awaryjnego z
przewoźnego agregatu prądotwórczego.
Pompownia powinna być wytrzymała na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie powinna być
unoszona na skutek wyporu wody, powinna być posadowiona na odpowiednim fundamencie.
Zewnętrzne ściany pompowni żelbetowej należy zaizolować poprzez trzykrotne smarowanie Izoplastem
modyfikowanym (lub równoważnym); zewnętrzne powierzchnie ścian pionowych powinny mieć fakturę gładką,
wszelkie ubytki należy uzupełnić i zatrzeć na gładko.
Rury kamionkowe i ze stali nierdzewnej nie wymagają izolacji.
Przewody tłoczne z rur PE nie wymagają izolacji.
5.2.3.2. Montaż rozdzielnic
Montaż należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. Rozdzielnice są konstrukcjami
wolnostojącymi zabudowanymi w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym. ( na słupach oswietleniowych
na terenie pompowni).
Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie:


ustawienie i zamontowanie rozdzielnic,



wykonanie instalacji przeciwporażeniowej,



podłączenie szafy do kabli zasilających,



roboty wykończeniowe.

Przed ostatecznym zasypaniem należy sprawdzić zamocowania i poziom górnej powierzchni.
5.2.4. Izolacje
Rury przewiertowe stalowe powinny być fabrycznie izolowane wewnętrznie i zewnętrznie.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inwestorem lub Inżynierem Budowy..
5.2.5. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczenie
Po wykonaniu odbioru i pozytywnej próbie szczelności wykopy należy zasypać gruntem bez kamieni i
odpadków z materiałów budowlanych. Zasypkę przeprowadzić warstwami grub. 20cm z zagęszczaniem
ubijakami.
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Kanały z rur należy obsypać piaskiem średnim:
- w miejscach przebiegu kanalizacji pod drogami - do wysokości warstwy konstrukcyjnej drogi,
- na pozostałych odcinkach - do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego
( piasku, pospółki, żwiru ) i zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu
zakończonego posadowienia. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy 0,3 m
( po zagęszczeniu ) powyżej wierzchu rury. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana żeby rurociąg nie uległ
zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczanie wykonywane mechanicznie powinno być wykonywane
sprzętem lekkim, który może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu, tak aby nie zagęszczać
bezposreenio dotykając rury. Pierwsza wartwa zagęszczanej obsypki, aż do osi rury powinna być zagęszczona
ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury.
Zasypka powinna być układana równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubości około 10 cm bardzo
starannie zagęszczonej (wg BN-72/B-8932-01)
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zgodny z Dokumentacją.
Wskaźniki
zagęszczenia
gruntu
w
wykopach
i
nasypach
przyjmować
z normą BN-72/8932-01. Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość określić laboratoryjnie.

zgodnie

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest mniejsza niż 0,8
wilgotności optymalnej - zagęszczaną warstwę polewać wodą, gdy większa niż 1,2 - przesuszyć grunt w sposób
naturalny lub dodanie wapna palonego, umożliwić odpływ nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy
drenującej albo ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych.
5.2.6. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.
6.
6.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót

Zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i odbioru Robót Budowlanych ST 00 oraz w
ST 01.06.
7.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Zasady przejęcia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00 oraz w ST 01.06.
8.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - ST 00 oraz w ST 01.06.
9.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i odbioru Robót Budowlanych ST 00
oraz w ST 01.06.
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonania robót i użytych materiałów z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Informacje ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Specyfikacji
Technicznej ST 00 oraz ST 01.06
.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót montażowych w ramach Zadania: „Budowa kanalizacji
sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w Istebnej”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót montażowych
zgodnie z Rysunkami i obejmują:
demontaż elementów konstrukcji (stal, drewno, żelbet) i wyposażenia stałego likwidowanych i
przebudowywanych obiektów,

a)

b) dostarczenie i montaż elementów konstrukcji (stal, drewno, żelbet) wraz z warstwami związanymi w
obiektach kubaturowych i inżynieryjnych,
dostarczenie i montaż elementów wyposażenia stałego (balustrady, drabiny, pomosty, przekrycia
otworów, włazy, schody, kraty) obiektów kubaturowych i inżynieryjnych.

c)

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą Ustawą – Prawo budowlane i przepisami
techniczno-budowlanymi.
Ponadto:
- montaż budowlany - wykonanie robót związanych ze scaleniem dostarczonych na budowę części składowych
konstrukcji, ich wyregulowanie i połączenie w całość w miejscu przeznaczenia,
- dostawa – zespół czynności związanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na budowę i ewentualnym
magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do wbudowania (lub jego części).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w ST 00
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w punkcie 2.Specyfikacji Technicznej ST 00
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:
2.2.1. Konstrukcje budowlane:
-

prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektów ze stali St3SX, St3S z powłoką antykorozyjną systemową
z farb epoksydowych chemoodpornych (wg PN-81/6115), warstwy związane, łączniki,

-

prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektów ze stali minimum 1.4301, warstwy związane, łączniki,

-

prefabrykatu żelbetowe płytowe o powierzchni wykończonej fabrycznie, okucia, ramy osadcze,
uchwyty ze stali minimum 1.4301 (przekrycia kanałów),

-

warstwy i elementy związane z elementami konstrukcyjnymi: blacha fałdowa ocynkowana, powlekana
o grubości 0,7 mm, podstawy dachowe urządzeń wentylacyjnych,

-

prefabrykaty stalowe lekkiej obudowy ścian i kopuły z blachy aluminiowej powlekanej fałdowej i
płaskiej, konstrukcja nośna z profili zimnogiętych ze stali minimum 1.4301, obróbki blacharskie.

2.2.2. Elementy wyposażenia:
-

suwnice, podnośniki, wciągarki technologiczne,

-

prefabrykaty ogrodzenia terenu: elementy systemowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,
słupki z profili kwadratowych zamkniętych, panele siatki zgrzewanej Ø 4,5 mm, bramy i furtki stalowe,
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2.2.3. Materiały montażowe:
-

beton cementowy montażowy,

-

zaprawy montażowe,

-

łączniki i kotwy śrubowe atestowane,

-

pręty stalowe wg PN-82/H-93215,

-

kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,

-

elektrody do spawania,

-

farby do naprawy powłok antykorozyjnych,

-

kleje, pianki rozprężne, masy elastyczne.

2.3.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Zamawiającemu.
2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
założeniami PZJ.
3. SPRZĘT
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego, sprzęt:
- dźwig samojezdny 6÷32 m-g,
- spawarka elektryczna 300 A,
- elektronarzędzia ręczne.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.
3.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:
- samochód skrzyniowy ciężarowy,
- ciągnik z naczepą dłużycową,
- samochód dostawczy.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów technicznobudowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.
5.1.2.

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych,
przygotowawcze:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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-

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i bieżącą obsługą zakresu robót,

-

zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,

-

wykonanie projektów organizacji montażu,

-

wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
przygotowanie składowisk,

-

dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

-

wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych (w tym: konstrukcji stalowej i obudowy
hali technologicznej),

-

wykonanie fundamentów i innych elementów obiektu warunkujących montaż.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.1.3.1. Transport i składowanie konstrukcji i wyrobów gotowych
Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w obecności
wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i
zabezpieczone na czas transportu i składowania.
Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek
szczękowych, a do cięższych niż 1 m-g dźwigów.
Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne.
Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na
składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed
odkształceniem.
Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy
należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny
być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.
5.1.3.2. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych
a) Warunki ogólne
Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń
projektowych, warunków Terenie Budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy.
Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do
połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichów i gniazd do
zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich
zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień
kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń
montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym
przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas
montażu przeciążona lub trwale odkształcona.
b) Warunki szczególne
•

•

Montaż w deskowaniach do zabetonowania
-

element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,

-

element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,

-

fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć
środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w
elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku).

Montaż na kotwy wklejane
-

elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,

-

po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy,

-

typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Zamawiającego,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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•

-

kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B”,

-

po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na
niekurczliwej płynnej zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach
mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).
Montaż na śruby fundamentowe

-

elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na
śruby fundamentowe,

-

roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi WTWiOR dla konstrukcji stalowych wg
PN-B-06200.

•

Montaż metodą spawania
-

•

roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
Roboty antykorozyjne

-

powłoki malarskie
chemoodpornymi,

wykonać

zgodnie

z

wytycznymi

farbami

-

przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,

-

ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623,

-

powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

epoksydowymi

5.1.3.3. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych
a)

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie
projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.

b) Przed rozpoczęciem montażu na Terenie Budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne
warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.
c)

W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody
montażu, a w szczególności:
-

kolejność montażu,

-

sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu,

-

stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,

-

stężenia z blachy fałdowanej zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające
stateczność konstrukcji,

-

podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,

-

terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

-

inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu.

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia
robót.
d) Podpory konstrukcji:
•

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio
do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu.

•

Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać
regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe.

•

Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna
osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych.

•

Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym
przekazywanie obciążeń.

•

Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15%
powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa
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pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką cementową na
szerokości nie mniejszej niż 25 mm.

e)

f)

•

Bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod blachą
podstawy.

•

Zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą
podstawy została całkowicie wypełniona.

•

Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy nie niższej niż beton
fundamentu na wysokość 2/3 głębokości kielicha. Pozostałą część kielicha należy wypełnić po
uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po usunięciu klinów
montażowych.

Zakotwienia śrubowe:

•

Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu
za pomocą szablonów.

•

Średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość
studzienki powinna być większa o 150 mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy
zabezpieczyć przed zamarznięciem wody.

•

Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub trzykrotna
średnica śruby.

•

Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć
odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.

Prace montażowe:

•

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów należy wykonywać w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

•

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być
uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

•

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.

•

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu
przeciążona lub trwale odkształcona.

•

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.

•

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich
samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez
wypadnięciem.

•

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna
przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż
2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpór:

•

Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentów
siatki słupów wg PN-ISO 4464.

Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących
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•

Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do
punktu centralnego grupy śrub.

•

Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm
na 20 mm.

h) Tolerancje montażu:

i)

•

Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm.

•

Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do
wymaganego poziomu.

•

Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

•

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpiętości, lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii
prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

•

Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż
max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki.

•

Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 długości belki.

•

W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni
styku szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż 1 mm
lokalu.

Ochrona przed korozją:

• Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona

według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości.

• Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.
• Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3
stopnia czystości wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w
projekcie nie podano inaczej.

• Malowanie konstrukcji należy wykonywać zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) według
wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny różnić się
kolorami.

• Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory
technologiczne powinny być uzgodnione z wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem trawienia
wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu.

• Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.
j)

Odbiór końcowy

• Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i
badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczególności powinny być sprawdzone:

-

podpory konstrukcji,

-

odchyłki geometryczne układu,

-

jakość materiałów i spoin,

-

stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,

-

stan i kompletność połączeń.
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k) Pomiary kontrolne

• Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania
wymaganych tolerancji montażu.

• Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny określający usytuowanie i rzędne

wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje
montażowe słupów.

• Dokładność położenia elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod
obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od
obciążenia użytkowego, jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

• Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na końcach lub
osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu
temperatury.
5.1.3.4. Montaż bram
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania przez zaprawę
budowlaną, w której osadzono słupki, wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa.
Bramy należy montować zgodnie z wytycznymi szczegółowymi producenta, podanymi w karcie gwarancyjnej.
5.1.3.5. Montaż prefabrykatów drobnowymiarowych betonowych
Roboty związane z wbudowaniem elementów wykonane będą mechanicznie. Należy zwrócić szczególną uwagę
na dokładne dosunięcie elementów prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzędnych
posadowienia.
Spoiny pomiędzy prefabrykatami, po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, a całość
zaizolować od strony gruntu wyprawą bitumiczną.
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. Badania prefabrykatów na etapie akceptacji materiału do robót
wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do
laboratorium wybrane przy udziale Zamawiającego prefabrykaty dla przeprowadzenia następujących badań:
-

wytrzymałość betonu na ściskanie,

-

nasiąkliwość betonu,

-

odporność na działanie mrozu.

Kontrola wykonania przepustu polega na ocenie zgodności z projektem.
5.1.3.6. Pozostałe elementy wymagające montażu
Roboty montażowe związane z zabudową niżej wymienionych elementów obiektów kubaturowych i
inżynieryjnych należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach dostawców i
producentów:
-

ogrodzenie systemowe terenu z bramami i furtkami,

-

zapory drogowe systemowe dwudzielne,

-

warstwy izolacji,

-

bramy systemowe.

Szczegółowe rozwiązania projektowe i technologiczne w/w elementów podlegają akceptacji Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a)

ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu
podano w ST 00,
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b) 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 Terenem Budowy,

c)

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
b) wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w PZJ
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:
T [Mg]
2

- dla konstrukcji stalowych,

m

- dla, bram, świetlików, obudowy,

m

- dla ogrodzenia terenu, drabin,

kpl.

- dla rozbiórek obiektów i wyposażenia stałego.

7.3.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

7.4.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

7.5.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Zamawiającego i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Zasady przejęcia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00.
8.2. Warunki szczegółowe odbioru robót
Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do wykonania Prób Końcowych zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy.
Świadectwo Przejęcia jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacją budowy i zasadami wiedzy technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
USŁUGI INŻYNIETYJNE „KOLOR” 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. MODRZEWSKIEGO 8/2

68

Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie rzeki Olzy w Jstebnej

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
a)

czynności geodezyjne i opracowania geodezyjno-kartograficzne obowiązujące w budownictwie zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 21.02.1995r.,

b) konieczne prace i opracowania geotechniczne związane z fundamentowaniem obiektów budowlanych,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.,
c) dostawę wyrobów (i urządzeń) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.,
d) skompletowanie dokumentacji wyrobów budowlanych, wykonanie niezbędnych badań i prób oraz
opracowanie dokumentacji z tym związanej,
e) usunięcie, zabezpieczenie, przełożenie, odtworzenie istniejących na terenie budowy obiektów
budowlanych oraz zieleni,
f)

usunięcie z terenu istniejących i budowlanych składowisk odpadów wraz z poniesieniem kosztu ich
docelowego składowania lub utylizacji,

g) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badań i dokumentacji,
h) zabezpieczenie istniejących cieków, kanałów i zbiorników przed zakłóceniem przepływu i
zanieczyszczeniami,
i)

zabezpieczenie i ochrona fizyczna oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i majątkowe
terenu budowy,

j)

dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu i oznakowania
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,

k) przejęcie i odprowadzenie (zgodnie z przepisami) z terenu budowy wód opadowych i gruntowych wraz
z zaprojektowaniem koniecznych instalacji oraz poniesieniem kosztów z tym związanych,
l)

odwodnienie i zabezpieczenie techniczne wykopów tymczasowych oraz wykopów i nasypów stałych,
ewentualne wzmocnienie lub wymiana podłoża gruntowego pod fundamentami,

m) umocnienie dróg tymczasowych
n) koszt zaprojektowania i wykonania tymczasowych przyłączy wody, energii
telekomunikacji i kanalizacji oraz składowisk odpadów i ziemi dla potrzeb budowy,

elektrycznej,

o) koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia ścieków technologicznych i
socjalnych oraz wywozu odpadów i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich składowania i utylizacji,
p) koszt dzierżawy lub budowy zaplecza socjalnego i magazynowego budowy, w tym zabezpieczającego
dostawy Zamawiającego,
q) koszt wymaganych badań, prób, pomiarów, sondowań, opinii i opracowań technicznych, projektów
szczegółowych, oznakowań, czynności rozruchowych, instrukcji obsługi urządzeń i instalacji,
oznakowania obiektów, urządzeń i ciągów komunikacyjnych,
r)

koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów,

s)

koszt odtworzeń i uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych w sposób umożliwiający
prawidłową eksploatację obiektu budowlanego,

t)

koszt przedłużenia gwarancji na urządzenia zamontowane w obiekcie budowlanym do czasu
zakończenia gwarancji obiektu budowlanego,

u) koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych,
v) wykonanie robót tymczasowych, zasadniczych i wykończeniowych.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Informacje ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Specyfikacji Technicznej ST
00
10.2. Akty normatywne:
1.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

2.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

3.

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

4.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

5.

PN-88/B-6250 Beton zwykły.

6.

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

7.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8.

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.

9.

PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. - Ogólne zasady użytkowania,
konserwacji i napraw.

10. PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowe.
11. PN-EN 22063 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne - Natryskiwanie cieplne - Cynk, aluminium i inne
stopy.
12. PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów jakości
według niezgodności spawalniczych
13. PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa
do malowania - Ogólne wytyczne
14. PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
15. PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości
16. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczenie
właściwości fizycznych i mechanicznych.
17. PN-81/B-03150.00÷03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
18. PN-97/B-12020 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gęsiory dachowe.
19. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze i krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.
20. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
21. PN-97/B-23116 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.
22. PN-92/M-45360 Dźwigi osobowe elektryczne. Parametry, wymiary podstawowe i wytyczne projektowe.
23. PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty w drzwiami.
24. PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie.
25. PN-63/B-06201Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.
Wymagania i badania przy odbiorze.
26. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. projektowanie i wykonanie.
27. PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Projektowanie i wykonanie.
28. PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
29. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót dotyczących kanalizacji sanitarnej i tłocznej w ramach
Zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w
Istebnej”
1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacji Technicznej jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Specyfikacji
Technicznej (ST - Część III SIWZ)
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do wykonania
robót wymienionych w ST.
1.3

Zakres Robót objętych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje:
 roboty instalacyjne i montażowe kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej.
Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00
„Wymagania Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:
Sieć kanalizacyjna – Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są
ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.
Pompownia ścieków - Pompownie ścieków stosowane są w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar
objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku pompowni
ścieków.
Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia
wytworzonego przez pompy.
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.
Kineta - Koryto przepływowe w dnie studnie kanalizacyjnej.
Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie
ścieków.
Przewód kanalizacyjny - Kanał – rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób grawitacyjny odprowadzane
są ścieki.
Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje w skutek
ciśnienia wytworzonego przez pompy.
Przyłącze kanalizacyjne - Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości
odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej
braku do granicy nieruchomości gruntowej.
Instalacja kanalizacyjna - Będące w posiadani Usługobiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami,
służące do wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z gruntu
drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na materiał
z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie
gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.
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Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód
kanalizacyjny.
Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.
Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i terenem.
Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek
ciśnienia ścieków.
Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych
badaniem szczelności
Rury PVC, PVC-U – Wszędzie tam gdzie w Specyfikacji mowa jest o rurach PVC, PVC-U dotyczy to rur o
ściance litej.
Zakres prac objęty niniejszym Zadaniem przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnych, które są
wyszczególnione w części rysunkowej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w studniach
kanalizacyjnych (jako ich wyposażenie i komplet) króćców zakończonych kielichami, tak aby w
przyszłości podłączenie posesji odbyło się do króćca, a nie do studni czy kanału.
1.5

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00" Wymagania Podstawowe ".
2. MATERIAŁY
2.1

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 " Wymagania Podstawowe” pkt. 2.
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji,
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.
Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone.
2.2

Dokumentacja

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą lub Polska Normą,
atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi.
2.3

Wymagania materiałowe

2.3.1 Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U
Rury PVC-U dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniższe kryteria:


medium: ścieki sanitarne,



system powinien posiadać aprobatę IBDiM.



Współczynnik sprężystości: 40-50 kN/mm2



Wytrzymałość na ściskanie: +/- 15 N/mm2



Wytrzymałość na rozciąganie: 10-20 N/mm2

Parametry fizyko-mechaniczne rur PE (ciśnieniowe)
Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonać z rur PE.
Rury PE dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniższe kryteria:
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rury: PE100 PN10 SDR17,



medium: ścieki sanitarne

2.3.2 Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się
odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Dopuszcza się zastosowanie:




studni z tworzyw sztucznych,
beton klasy nie mniejszej niż B40, wodoszczelny, o nasiąkliwości min. W-6,

(a) studnie betonowe
Studnie betonowe powinny być zgodne z normą PN-B-10729:1999.
Komora robocza /dno studni
Dno studni powinno być elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie
kręgu i płyty dennej.
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykacji wyprofilowana kineta
przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik.
Element prefabrykowany stanowiący dno studnie wyposażony fabrycznie w stopnie włazowe.
Ściany komory roboczej
Ściany komory roboczej powinny być z kręgów betonowych.
Kręgi łączyć należy z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. Kręgi
wyposażane są fabrycznie w stopnie włazowe.
Włazy kanałowe
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o średnicy Ø625 mm;
Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń – jednak zawsze w pasie jezdni włazy dostosowane
do obciążenia min. 40 T.



Włazy żeliwne ciężkie z zamykaną pokrywą, zatrzaskowe z wkładką gumową,

Połączenia prefabrykowanych elementów studni kanalizacyjnych
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć są za pomocą uszczelek
gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów, a ich konstrukcja umożliwiać
powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia.
Do montażu należy użyć smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawcę studni. Smarem poślizgowym
należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną
powierzchnię „zamka" górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę .
Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych.
Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10
mm.
Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych
Przejście kanałów przez ściany studni wykonać należy jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację
wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni powinny być fabrycznie osadzone króćce
połączeniowe (w tym również dla przyłączy kanalizacyjnych), wykonane z rur o odpowiednich rozwiązaniach
materiałowych (kamionki, PVC-U, PE itp.).
(b) studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PP/PE
Dopuszcza się wykonanie studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonową rurą wznośną min. Ø
600 mm i Ø 1000 mm (średnica wewnętrzna komina),
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 zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,
 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP) zgodnie z ISO/TR10358,
 odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,
Przykrycie studni w zależności od lokalizacji - pokrywa klasy B, C lub D.
Dane techniczne studni Ø 600mm:
studnia niewłazowa,
 średnica wewnętrzna komina Ø 600 mm,
 prefabrykowane kinety przepływowe i połączeniowe,
 dopływy boczne realizowane pod kątem 90°,
 regulacja wysokości studni: docięcie rury karbowanej,
 możliwość regulacji położenia zwieńczenia studni,
 gwarantowana szczelność połączeń elementów studnie: minimum 0,5 bar.
 włazy żeliwne dostosowane do przewidywanych obciążeń,
Konstrukcja studni składa się z trzech podstawowych elementów:






kinety (podstawa studni z wyprofilowaną kinetą)
rur karbowanych stanowiących komin studni
zwieńczeń

Dane techniczne studni Ø 1000mm:













2.4

studnia włazowa,
średnica wejścia Ø 600 mm,
średnica wewnętrzna komina Ø 1000 mm,
prefabrykowane kinety przepływowe i połączeniowe,
poziome żebra zabezpieczające przed siłami wyporu,
regulacja wysokości studni na pierścieniach dystansowych,
stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej lub żeliwa zgodne z PN
gwarantowana szczelność połączeń elementów studnie: minimum 0,5 bar.
Konstrukcja studni składa się z trzech podstawowych elementów:
kinety (podstawa studni z wyprofilowaną kinetą)
pierścieni dystansowych stanowiących komin studni,
stożek zmniejszający średnicę studzienki pod zwieńczenie
Składowanie rur kamionkowych.

Rury kamionkowe są dostarczane na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub w
paczkach powlekanych folią.
Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem
środków ostrożności.
Rury kamionkowe powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa
musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się.
Ilość warstw rur o średnicy 160 mm w sztaplach nie powinna przekraczać 5 warstw.
Ilość warstw rur o średnicy 200 mm w sztaplach nie powinna przekraczać 4 warstw.
Ilość warstw rur o średnicy 250 mm w sztaplach nie powinna przekraczać 3 warstw.
Ilość warstw rur o średnicy powyżej 250 mm zgodnie z wytycznymi producenta.
Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w
swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości
wytrzymałościowe).
W czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyżej omawiane materiały brezentem, by uchronić je przez
zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury.
Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widlaka.
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w tym celu używamy pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać lin stalowych,



taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych,



przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety,



nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów,



obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem.

Składowanie na budowie.


palety układamy na utwardzonej ziemi tak aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie



palety układamy w pewnej odległości od siebie tak by nie utrudniać późniejszych manewrów tymi
paletami,



przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał
bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym),

Składowanie i transport kamionkowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
2.5

Składowanie rur PVC-U.

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
1) należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone,
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
2) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok.
1 m.
3) Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach
transportowych.
4) Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.).
5) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia,
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
6) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
7) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu.
8) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ podatność
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
9) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.
10) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej
omawianych środków ostrożności.
11) Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z
zachowaniem wymaganych odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa.
12) Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny być otulone gumą lub tworzywem, aby
zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć zbędnego ocierania rur.
13) Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów stanowiących ich podparcie.
14) Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur.
15) Rury można składować w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem, że powierzchnia
gruntu jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie.
16) Składowane rury i elementy nie mogą być narażone na intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i
na kontakt z otwartym ogniem.
17) W przypadku składowania bez opakowania fabrycznego należy pod pierwszą warstwą rur ułożyć drewniane
kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ściekającą wodę deszczową i przymarzaniu rur do podłoża.
18) Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest składowanie rur w stosach o wysokości przekraczającej 3
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m. Każda warstwa rur w stosie musi być zabezpieczona przekładkami z kantówek drewnianych i
unieruchomiona klinami.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym
należy chronić je przed:
a)

długotrwałą ekspozycją słoneczną,

b)

nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Składowanie transport i rozładunek rur PVC-U oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementów.
2.6 Transport i składowanie prefabrykatów betonowych.
Załadunek i rozładunek


Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem).



Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna.



Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie nieodpowiednich
haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

Transport prefabrykatów


Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.



Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed
możliwością zachwiania równowagi środka transportowego.



Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty
powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.



Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.



Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości
betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.



Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty
powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.



Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach
o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.

Składowanie transport i rozładunek betonowych elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementów.
Składowanie prefabrykatów


Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe.



Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.



Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.



Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być
składowany osobno.



Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od
podłoża minimum 15 cm.



W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na

prefabrykatów

należy

zachować
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podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który
uzyskał akceptację Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Zamawiającego, sprzęt:
 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
 komplet elektronarzędzi,
komplet
 komplet narzędzi ślusarskich,
 płyty zagęszczające i stopy zagęszczające,
 pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,
 żuraw boczny gąsienicowy do 15t,
 żuraw samochodowy,
 koparka
 ubijak spalinowy 200kg
 urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry),
 ręczne narzędzia do prac ziemnych.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem
formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Zamawiającego środki transportu:
 samochód skrzyniowy,
 samochód dostawczy,
 samochód dłużycowy,
 ciągnik kołowy
 przyczepa skrzyniowa,
Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie
materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o
odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Natomiast rury w
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.
5.2. Polecenia Zamawiającego
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony
roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.
5.3. Zakres robót przygotowawczych.


Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.



Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę



Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym Projektem.



Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.



Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków.



Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe).



Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.



Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.

5.4. Zakres robót zasadniczych.
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej obejmują:


Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,



Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie,



Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień,



Łączenie rur i kształtek,



Wykonanie obsypki rurociągu,



Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych,



Montaż prefabrykowanych studni specjalnych,



Próby szczelności sieci i odcinków,



Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę.
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych.
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.
5.5. Montaż kanałów z PVC-U i kamionkowych
Montaż rur PVC-U i kamionkowych oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementów.
5.5.1. Warunki montażu rur.
Montaż przewodów z PVC-U o ściance litej i kamionkowych w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem. W niskich temperaturach
należy zachować szczególną ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału
(zwiększona podatność na pękanie).
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją
Projektową.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) oraz
zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
5.5.2. Metoda łączenia rur.
Rury są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki.
5.5.3. Łączenie kielichowe


Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury.



Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury środkiem poślizgowym.



Łączone elementy ułożyć współosiowo.



Włożyć koniec bosy do kielicha.



Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.



Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego
pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem lub użyć specjalnego
oprzyrządowania.



Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnośnika śrubowego.

5.5.4. Podsypka
Rury można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczystych-gliniastych lub
żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu
rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego
materiału.
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany gruntu.
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed położeniem
rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm oraz warstwy grubości co najmniej 30 cm nad
rurą (zgodnie z rysunkiem powyżej).
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i skuteczne zagęszczenie
materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek
występujących nacisków statycznych i dynamicznych.
Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodząca z
wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni.
5.5.5. Układanie przewodu na dnie wykopu.
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
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Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np.
kawałki drewna, kamieni itp.
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami od rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia
osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN92/B-10735
Przed połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg, przewidzianymi przez
dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do
montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być
zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej.
5.5.6. Obsypka kanałów.
Obsypkę kanału należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Należy zwrócić
szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu.
Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia.
Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same
warunki co materiał do wykonania podłoża.
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.
Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która
jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym
samym czasie po obu stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale
wypełniającym jest bliska optimum.
Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w
jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki.
Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności zasypki.
We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury
powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury.
5.5.7. Zasypka wykopu.
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad rurociągiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia może być wykonana za
pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości
cząstek nie przekracza 30 mm.
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Zamawiający.
5.6. Montaż studni kanalizacyjnych.
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta oraz wykonać zgodnie z
Dokumentacją projektową, zgodnie z PN-99/B-10729.
Studzienka powinna być posadowiona na odpowiednim fundamencie.
Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć „oś w oś”.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:


komory roboczej,



dna studzienki,



włazu kanałowego,



stopni złazowych.

Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2 m.
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Na dolną część studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę przykrywkową, i właz kanałowy. Ilość kręgów
jest uzależniona od głębokości studzienki. Styki kręgów i płyty należy wypełnić zaprawą cementową kl. 80.
Osadzenie włazów i stopni włazowych należy wykonać również za pomocą zaprawy cementowej klasy 80.
W studzienkach wykonywanych bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić
płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051.
W dnie studzienki należy wyprofilować kinetę z betonu B 25.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z
przekrojem kanał, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału.
Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do poziomu maksymalnego
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału,
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Studzienki usytuowane w drogach powinny mieć włazy typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna
krawędź włazu powinna znajdować się na wys min 8 cm ponad poziom terenu.
W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złączowe w dwóch rzędach, w odległościach
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
Studzienki z tworzyw sztucznych należy montować w gotowym wykopie, na wyrównanej podsypce piaskowej
gr. 20 cm. Kinetę należy ułożyć na podsypce, następnie podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt
podłączenia. Górę kinety należy wypoziomować. Wykonać obsypkę rurociągów i studzienek do wysokości 30
cm ponad rury.
Rurę trzonową karbowaną dociąć do wymaganej wysokości, założyć w najniżej położonym karbie uszczelkę
gumową i zamontować na kinecie. Zasypać wykop warstwami obsypując studzienkę piaskiem równomiernie na
całym obwodzie. Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu podany w Dokumentacji Projektowej.
Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno odbywać się stopniowo i równomiernie.
Wokół rury karbowanej, na odpowiedniej, na odpowiedniej rzędnej ułożyć betonowy pierścień odciążający i na
nim zamontować właz żeliwny odpowiedniej klasy.
5.6.1. Izolacja studzienek kanalizacyjnych.
Studnie od zewnątrz zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami
producenta systemu studzienek, o ile jest wymagana.
5.6.2. Zabezpieczenie studni.
Studnie rewizyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
W na terenach zielonych należy studnię obetonować 1,0 x 1,0 x 0,25 m betonem B10.
W drogach gruntowych tłuczniem bazaltowym 2,0 x 2,0 x 0,20 m.
5.7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
W miejscu występowania skrzyżowań innymi sieciami należy dokonać ręcznej odkrywki w celu dokładnego ich
zlokalizowania.
Prace te należy wykonać pod nadzorem służb technicznych użytkowników sieci.
Wykonawstwo robót w obrębie skrzyżowań i zbliżeń należy prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnień.
5.8. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:
a)

zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,

b)

uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,

c)

niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala
Polska Norma PN-92-B-10735.
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
ścieków, przewody powinny być ocieplone.
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Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z
zatwierdzoną dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00.00
„Wymagania Podstawowe " pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST
00.00 „Wymagania Podstawowe”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR,
WTWORTS, WTWiOSK oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i
systemów technologicznych.
6.3. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z zatwierdzonym projektem.
Należy sprawdzić:
a) wytyczenie osi przewodu,
b) szerokość wykopu,
c) głębokość wykopu,
d) odwadnianie wykopu,
e) szalowanie wykopu,
f) zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
g) odległość od budowli sąsiadującej,
h) zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
i) rodzaj podłoża,
j) rodzaj rur i kształtek,
k) składowanie rur i kształtek,
l) ułożenie przewodu,
m) zagęszczenie obsypki przewodu,
n) studnie kanalizacyjne
o) przewody ułożone nad terenem,
p) pompownie ścieków,
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów
stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót
budowlanych (ziemnych) oraz technologia montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość
wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i
dowiązane do reperów określonych przez geodetę.
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Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia poziomu
wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem
wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie przewiduje
inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli
komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy
wykopu.
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane zgodnie z
zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar
w oszalowaniu wykopu.
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, przygotowane do montażu powinny być
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z
dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, równym
podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni
słonecznych.
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości,
co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód
powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.
Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi,
w miejscach ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opierać się o nienaruszony grunt.
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie,
w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 15cm.
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej
przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony
przez geologa.
Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod
konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie.
6.4. Próby szczelności kanałów
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności
kanału grawitacyjnego.
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację
wód gruntowych do kanału.
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN92/B-10735, WTWOiRTS oraz WTWiOR.
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić:


zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,



odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,



wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,



należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

Badanie na eksfiltrację:


zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu



poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w
stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej,
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po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody w studzience położonej
wyżej, w czasie:
o

30 min. na odcinku o długości do 50 m

o

60 min. na odcinku o długości ponad 50 m

Badanie na infiltrację:


podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltrację.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającgo i
Użytkownika.
6.5. Inspekcja TV
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w celu stwierdzenia jakości wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z kamerownia Zamawiającemu na nośniku cyfrowym CD/DVD.
Termin inspekcji Wykonawca ustali z Zamawiającym.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1

Szczegółowe zasady obmiaru Robót

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Zamawiającego i muszą
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
7.2

Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest:
1)

m (metr bieżący) - dla:

-

wykonanych i odebranych rurociągów grawitacyjnych,

-

wykonanych i odebranych rurociągów ciśnieniowych,

-

wykonanych i odebranych przewiertów w rurze ochronnej (osłonowej),

2)

szt (sztuka) - dla:

-

wykonanych i odebranych studni betonowych,

-

wykonanych i odebranych studni z tworzywa sztucznego,

-

wykonanych i odebranych ulicznych wpustów deszczowych ze studzienkami z tworzywa sztucznego

3)

kpl (komplet) - dla:

-

wykonanych i odebranych studni betonowych,

-

wykonanych i odebranych studni z tworzywa sztucznego,

-

dostawy kompletnych pompowni ściekowych,

-

montaż zasuw w ziemi,

-

montaż zastawek kanałowych,

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania Podstawowe " pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i
kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Zamawiającemu do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
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8.2. Warunki szczegółowe
Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są
określone w ST 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt 8.2.
8.3. Odbiór Częściowy
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje
sprawdzenie:


zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych
materiałów,



prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, głębokości ułożenia
przewodu, szalowania,



prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian
kierunku,



prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody,
wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności .



oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury.

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika oraz
potwierdzony właściwymi protokołami.
8.4. Odbiór Końcowy, Końcowe Przejęcie Robót
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:


poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń;



kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń;



poprawności działania rurociągów



aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia;



kompletności DTR i świadectw producenta.;



kompletności protokołów częściowych.

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:


zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania
robót,



Dziennik Budowy;



dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót;



dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;



protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót;



protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych;



świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;



instrukcje obsługi urządzeń i instalacji;



inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną jednostkę
geodezyjną.

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania Podstawowe” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.
Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu
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Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia kanalizacji sanitarnej oraz innych robót związanych z
nimi.
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na
podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Cena składowa wykonania robót
1.

Cena ułożenia rurociągów mierzonych w metrach obejmuje:

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze
sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
 prace geotechniczne,
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 wykonanie rozbiórki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu (w tym również zieleni, drzew, krzewów),
 montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, ( w tym m.in. trójniki przyłączeniowe ) zabezpieczenie
miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
 wykonanie kamerowania kanałów,
 montaż rur ochronnych,
 próby szczelności odcinków,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie placu budowy po robotach.
2.

Cena wykonania betonowych studni kanalizacyjnych liczonych w sztukach/kompletach obejmuje:

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze
sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
 prace geotechniczne,
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 wykonanie rozbiórki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, (w tym również zieleni, drzew, krzewów)
 przygotowanie podłoża gruntowego,
 wykonanie podbudowy z betonu,
 wykonanie elementów murowanych,
 montaż elementów prefabrykowanych studni ,
 montaż króćców przyłączeniowych ( z ewentualnym wykonaniem kaskady )
 montaż włazów,
 uzbrojenie studni,
 montaż armatury,
 wykonanie warstw izolacyjnych,
 przyłączenie rurociągów,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
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 uporządkowanie placu budowy po robotach.
3.

Cena wykonania studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych liczonych w kompletach obejmuje:

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze
sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
 prace geotechniczne,
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 przygotowanie podłoża gruntowego,
 montaż elementów studni z tworzyw sztucznych,
 montaż króćców przyłączeniowych ( z ewentualnym wykonaniem kaskady )
 montaż włazów,
 przyłączenie kanałów,
 uzbrojenie studni
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie placu budowy po robotach.
4.

Cena wykonania przejścia rurociągu przewiertem w rurze ochronnej (osłonowej) mierzonego w metrach
obejmuje:

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze
sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
 prace geotechniczne
 badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 wykonanie studni/komory startowej i końcowej, wraz z robotami betonowymi, konstrukcyjnymi, ziemnymi i
innymi robotami towarzyszącymi,
 wykonanie przewiertu,
 montaż rury przewiertowej,
 montaż rur ochronnych,
 przeciąganie rury przewodowej w rurach ochronnych,
 próby szczelności odcinków,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie placu budowy po robotach.
5.

Cena dostawy i montażu pompowni i komór zasuw mierzonych w kompletach obejmuje:
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
 badania laboratoryjne robót, materiałów i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,
 prace geotechniczne,
 zakup pompowni, kompletnych instalacji technologicznych,
 transport pompowni,
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 pompowni do miejsca dostawy,
 składowanie kompletnej pompowni,
 zabezpieczenie pompowni do czasu montażu,
 ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz składowania do czasu montażu (wbudowania)
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 przygotowanie podłoża gruntowego,
 wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z posadowieniem pompowni zgodnie z zaleceniami
producenta pompowni,
 montaż elementów prefabrykowanych komory pompowni ,
 montaż wyposażenia pompowni,
 montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych,
 wykonanie warstw izolacyjnych,
 przyłączenie rurociągów,
 montaż układu automatyki i sterowania,
 montaż włazów,
 przygotowanie i uruchomienie urządzeń,
 szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie placu budowy po robotach.
6.

Cena dostawy i montażu armatury mierzonych w kompletach obejmuje:
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu
wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
 badania laboratoryjne robót, materiałów i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,
 prace geotechniczne,
 zakup armatury
 transport pompowni do miejsca dostawy,
 ubezpieczenie na czas transportu/dostawy oraz składowania do czasu montażu (wbudowania)
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 przygotowanie podłoża gruntowego,
 wykonanie robót konstrukcyjnych,
 przyłączenie rurociągów,
 przygotowanie i uruchomienie urządzeń,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.

WTWiOR

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB

2.

WTWiORTS

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

3.

WTWiOSK

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
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4.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. Nr 72/01 póz. 747)

5.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr
120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1190. Nr 115/01 póz. 1229, Nr
129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)

6.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(DzU. Nr 63/00 póz. 735)

7.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99
póz. 476)

8.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)

9.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz.401)
11. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 póz. 259)
12. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 póz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi
przedmiotu niniejszych warunków)
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 póz. 437)
Polskie Normy:
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 295-1:1999
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania
PN-EN 295-4:2000
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania
dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych
PN-EN 295-4:2000/AC:2002
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania
dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów zamiennych
PN-EN 295-6:2001
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania
dotyczące studzienek kamionkowych
PN-EN 295-7:2001
Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania
dotyczące kamionkowych rur i złączy przeznaczonych do przeciskania
PN-EN 476:2001
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 512:2000
Wyroby włókno-cementowe - Rury ciśnieniowe i złącza
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PN-EN 512:2000/A1:2002
Wyroby włókno-cementowe - Rury ciśnieniowe i złącza
PN-EN 588-1:2000
Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych
PN-EN 588-2:2004
Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe
PN-EN 598:2000
Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków -Wymagania i metody badań
PN-EN 752-1:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 752-2:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania
PN-EN 752-3:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie
PN-EN 752-4:2001
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko
PN-EN 752-5:2001
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Modernizacja
PN-EN 752-6:2002
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 6: Układy pompowe
PN-EN 752-7:2002
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 7: Eksploatacja i użytkowanie
PN-EN 773:2002
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej
PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu
PN-EN 1456-1:2003
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001
Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
PN-EN 1852-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 1916:2005
Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe
PN-EN 1917:2004
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i
żelbetowe
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PN-EN 12666-1:2006 (U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 12889:2003
Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 13244-1:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 13244-2:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) Część 2: Rury
PN-EN 13244-3:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -Polietylen (PE) Część 3: Kształtki
PN-EN 13244-4:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) Część 4: Armatura
PN-EN 13244-5:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody
użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) Część 5: Przydatność do stosowania w systemie
PN-EN 13598-1:2005
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi
studzienkami inspekcyjnymi
PN-EN 14364:2006 (U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej i bezciśnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) - Specyfikacje dotyczace rur, kształtek i połączeń
PN-EN 14457:2005 (U)
Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych do użytku w bezwykopowej
budowie kanalizacji
PN-EN 14654-1:2005 (U)
Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie -- Część 1:
Oczyszczanie kanalizacji
PN-ENV 1046:2002 (U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesyłania wody i ścieków na
zewnątrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią
PN-ENV 1401-3:2002 (U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji
deszczowej i ściekowej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 3: Zalecenia
dotyczące wykonania instalacji
PN-B-01700:1999
Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne
PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
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PN-71/B-02710
Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych
PN/B-10710 Projekt
Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych
PN-B-10729:1999
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania
oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST 02.01.00.
BUDOWLE SIATKOWO - KAMIENNE
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1. Wstęp
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Odtworzenie zbiornika retencyjnego na rzece Olzie w km 85+100 w Istebnej
1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy
budowlach siatkowo-kamiennych w miejscu przekraczania rzeki Olzy.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne
warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące
przy wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Robotami
tymczasowymi są:
Do prac towarzyszących należy zaliczyć m. in. geodezyjne wytyczenie budowli oraz ich inwentaryzację
powykonawczą.
1.5 Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami używanymi w
odpowiednich normach oraz określeniami podanymi w ST 1 Wymagania ogólne.
Zastosowane skróty:
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST- Specyfikacja Techniczna –Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniami, nomenklaturą
Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentów związanych.
Roboty budowlane – przy wykonywaniu elementów siatkowo-kamiennych należy rozumieć wszystkie roboty
podstawowe, przygotowawcze, towarzyszące i porządkowe związane z przedmiotowym ubezpieczeniem
elastycznym.
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane.
Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
lub instrukcje.
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające dane opisujące przedmiot i
wymagania jakościowe wykonania.
Budowla siatkowo-kamienna – typ umocnienia dna i brzegów koryt potoków i rzek górskich oraz umocnienia i
wznoszenia budowli regulacyjnych. Wykonywana z elementów w formie zestawu skrzyń (prostopadłościennych
materaców lub koszy) o wymiarach od 1-2 do 2-6m, wysokości od 0,5 do 1,0m lub walców. Skrzynie wykonuje
się z drutu ocynkowanego. Krawędzie skrzyń wykonane są z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż
5mm a ściany z siatki o oczkach do 15cm,(dostosowanych do wielkości wypełniających je kamieni), wykonanej
z drutu o średnicy nie mniejszej niż 3mm. Do wiązania poszczególnych płaszczyzn służy drut o średnicy 2mm.
Drobny kamień wypełniający skrzynie siatkowe zamula się z czasem, przez co materiał staje się bardziej zwarty
i zwięzły. Powierzchnie zewnętrzne mogą być wtedy utrwalone przez wyprawienie zaprawą albo obetonowane.
Dla zabezpieczenia podnóża skarp brzegowych, utrwalenia dna itp. stosuje się walce siatkowo-kamienne o
średnicy do 1,0m i długości pojedynczego elementu od 3 do 5m.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. ...
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2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 Wymagania
ogólne pkt. 2
2.2 Drut stalowy ocynkowany
Walcówka ze stali niskowęglowej wg PN-61/B-84020 lub w gatunku DT06 wg PN-65/H-84028. wykonanie
walcówki okrągłej – wg PN-57/H-92600. stosowanie innych gatunków stali wymaga uzgodnienia z
producentem. Gatunek cynku ustala wytwórca. Powłoka cynkowa nie może wykazywać pęknięć i odprysków po
nawinięciu co najmniej 6 zwojów przylegających do siebie na trzpień o średnicy 12mm. Zwoje drutu w kręgu
nie powinny być poplątane ani mieć węzłów. Krąg drutu nie powinien wykazywać tendencji do zwijania się w
ósemkę. Krąg drutu może zawierać tylko jeden odcinek.
2.3 Kamień naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych
Kamień łamany do wypełnienia koszy siatkowych powinien być wytrzymały na wpływy atmosferyczne,
odporny na działanie wody i mrozu, o dużym ciężarze właściwym w bryłach tym większych im większa jest siła
poruszająca wody. Do robót wodnych nie nadają się kamienie, które miękną w wodzie albo przez wyługowanie
tracą spoistość (np. piaskowce z zawartością gliny lub piaskowce ze spoiwem wapiennym). Kamień powinien
być czysty, wolny od zanieczyszczeń w postaci gliny iłów i związków organicznych. Powinien mieć kształt brył
wielościennych lub płatowanych o wymiarach zasadniczych 15-50cm.
Drobnego miejscowego kamienia (otoczaków, ryniaków itp.) używa się do wykonania elementów siatkowych,
które po ustawieniu i napełnieniu kamieniem przylegają dobrze do podłoża i opierają się skutecznie naporowi
wody. Stosuje się go jako frakcje uzupełniające w tych rejonach gdzie brakuje kamienia łamanego.

3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 3
Wykonawca przystępujący do wykonania ścianki szczelnej z brusów stalowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 4
4.2 Transport materiałów
Kamień do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych należy przewozić luzem, dowolnymi środkami transportu
w warunkach normy BN-67/6747-14.
Kamień należy przechowywać w warunkach uniemożliwiających zanieczyszczenie i pomieszanie
poszczególnych rodzajów, klas i wielkości.
Drut powinien być zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi i materiałami oddziałującymi korodująco.
Do każdej przesyłki powinna być załączona zawieszka ze specyfikacją.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 5
5.2 Zasady wykonania
Po wyrównaniu i ewentualnym wyścieleniu podłoża, wytyczeniu linii zabudowy (dna) skrzynie siatkowe ustawia
się wzdłuż linii regulacyjnej obok siebie i z otwartymi pokrywami opierza deskami grubości 38mm wspartymi
na wbitych w podłoże palach Ø 8cm. Po dokładnym uformowaniu, ewentualnym przybiciu palami do podłoża i
wzajemnym przewiązaniu sąsiadujących skrzyń wypełnia się je kamieniem układanym ręcznie, przestrzegając
zasady aby wszyjskie wolne przestrzenie były wypełnione drobniejszymi frakcjami, zaś naroża, zewnętrzna i
wierzchnia warstwa były starannie wyklinowane. Teraz starannie zaciągamy wieko, łączymy druty kotwiczne i
napinamy siatkę. W wypadku większej liczby warstw koszy siatkowych, należy przestrzegać aby należycie i
równo były ułożone.
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6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 6
6.2 Badania w czasie i przy odbiorze robót
Dla budowli siatkowo-kamiennych sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być
przeprowadzone poprzez porównanie wykonanych koszy z projektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Wyniki badań powinny
być wpisywane do dziennika budowy. Sprawdzenie materiału należy w czasie odbioru koszy siatkowokamiennych przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez
dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości materiałów, stwierdzających zgodność użytych materiałów kamiennych
oraz siatek z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz właściwymi normami przedmiotowymi.

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 7
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
m3- wykonanie kosza siatkowo - kamiennego

(jak w KNR 2-11 tab. 0413-01)

7.3 Ilość robót
Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbiór robót
8.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 8
8.2 Odbiór robót ubezpieczeniowych z koszy siatkowo-kamiennych.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja wykonawcza
- dziennik budowy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających i zakrywanych

9. Podstawa płatności
9.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 9
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego
Z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie o wykonanie robót
jest faktyczne wykonana i odebrana ilość robót obejmująca:
- wykonanie robót podstawowych (kosze siatkowo-kamienne w m3).
- wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących i porządkowych.
Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach. Może
także dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne na podstawie własnych lub publikowanych
wartości składników cenotwórczych.

10. Przepisy związane
PN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur
BN-67/6747-11 Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

ST 02.02.00.
KONSTRUKCJE – KAMIENNE
BRUK I NARZUT
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1. Wstęp
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
DOKŁADNA NAZWA PRZEDSIĘWZIYŃCIO;

Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS – FUSJON” do oczyszczalni

ścieków w rejonie Olzy w Istebnej
1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ubezpieczeniowych – konstrukcji kamiennych w postaci narzutu kamiennego (oskałowania) oraz spoinowanego
bruku kamiennego przy wykonaniu zadania tytułowego.
1.3 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne
warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy wykonaniu
konstrukcji kamiennych tj. narzutu kamiennego oraz spoinowanego bruku kamiennego a także roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy wznoszeniu konstrukcji kamiennych są:, szablony robocze oraz ewentualne
deskowania
Do prac towarzyszących należy zaliczyć m. in. geodezyjne wytyczenie budowli, wymierzenie
i wytyczenie robót, wyrównanie podłoża oraz ich inwentaryzację powykonawczą a także oczyszczenie
wybrukowanych powierzchni.
1.5 Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami używanymi w
odpowiednich normach oraz określeniami podanymi w ST 1 Wymagania ogólne.
Zastosowane skróty:
SST- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ST- Specyfikacja Techniczna –Wymagania ogólne.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniami, nomenklaturą
Polskich Norm, aprobat technicznych i innych dokumentów związanych.
Roboty budowlane – przy wykonywaniu konstrukcji z kamienia należy rozumieć wszystkie roboty
podstawowe, przygotowawcze, towarzyszące i porządkowe związane z oskałowaniem skarp oraz ułożeniem i
zaspoinowaniem bruków z kamienia (w tym, konkretnym przypadku: piaskowca kwarcytowego)
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane.
Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne
lub instrukcje.
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierające dane opisujące przedmiot i
wymagania jakościowe wykonania.
Narzut kamienny – (oskałowaniem) sposób ubezpieczenia brzegów potoków, rzek i zbiorników wodnych pod i
nad zwierciadłem wody. Polega na pokryciu blokami kamiennymi powierzchni (budowli) wykonanej ze słabych
materiałów a także na wypełnieniu wnętrz elementów budowlanych i budowli celem ich dociążenia.
Bruk kamienny – warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej dla zapór oraz innych budowli wodnych nie
wchodząca w skład ustroju nośnego budowli, utworzona przez osadzenie na zewnątrz budowli odpowiednio
obrobionych elementów z kamienia naturalnego na skarpach, powierzchniach sferycznych lub innych
fragmentach budowli.
Brukowanie – zespół czynności przy osadzaniu okładziny kamiennej w skład których wchodzą:
- roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podłoża, ustawienie szablonów, deskowań, dobór i dopasowanie
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elementów)
- właściwe osadzanie brył okładziny z ewentualnym użyciem elementów kotwiących i dylatacji
- roboty wykończeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie)
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST 1 Wymagania ogólne.

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 1 Wymagania
ogólne pkt. 2
2.2 Woda
Do przygotowania zapraw stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004-Woda
zarobowa do betonów. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne.
2.3 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-piaski do zapraw
budowlanych, a w szczególności: nie może zawierać domieszek organicznych, powinien być frakcje różnych
wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm oraz piasek gruboziarnisty
1,0-2,0mm.
2.4 Zaprawa budowlana cementowa
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
zwykłe. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Do zapraw
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby
mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu. Do zaprawy należy stosować cement portlandzki
wg normy PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. Do spoinowania bruku ze skał magmowych
należy stosować zaprawę cementowo-wapienną a z innych (przeobrażonych i osadowych)-cementową.
2.5 Kamień do budowli wodnych i konstrukcji inżynierskich
Do wykonania narzutu kamiennego oraz bruku stosować należy kamień łamany rodzaju B, klasy I, z
niezwietrzałych skał magmowych, przeobrażonych lub osadowych (w naszym przypadku z piaskowca
kwarcytowego) jak do budowy murów i fundamentów budynków o kształcie nieregularnym lecz należących do
frakcji 30-50 cm, który wymaga z reguły przycinania na miejscu budowy. Istotne cech kamienia to:
- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa
- mrozoodporność w cyklach co najmniej 25
- ścieralność na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm
- gęstość pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych)
- nasiąkliwość wodą % 0-5 (2-5 dla osadowych)
2.6 Podłoże
Pod projektowany bruk kamienny powinno mieć charakter sztywnej i trwałej konstrukcji,
o powierzchni zabezpieczającej dostateczną przyczepność zalewki. Podłoże z betonu lub żelbetu powinno być
nieotynkowane. Narzut kamienny wykonuje się na wyrównanym podłożu naturalnym po ewentualnym
rozścieleniu geowłókniny

3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 3
Wykonawca przystępujący do wykonania robót z kamienia powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu: mechaniczna mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, przenośne zbiorniki na
wodę, drobny sprzęt i narzędzia ręczne, w tym kirka, przecinaki, szpicaki, pucki i oskardy a także ubijaki
drewniane i młotki gumowe.
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4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 4
4.2 Transport materiałów
Kamień łamany należy przewozić luzem dowolnymi środkami transportu. Sposób zabezpieczenia w czasie
transportu powinien być zgodny z ustaleniami BN-67/6747-14, kamień należy przechowywać w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych frakcji lub grup frakcji.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt 5
5.2 Wymagania
Brukować można wtedy, gdy nie grozi osiadanie podłoża bruku. Grubość bruku zależy od siły poruszającej,
prędkości wody, sposobu wykonania i może wynosić 30-60cm. Układać go można na sucho lub na zaprawie
cementowej. W każdym przypadku należy dać podkład z kamienia lub żwiru. Nieodzownym warunkiem stałości
bruku jest należyte przygotowanie skarpy i dobre podparcie jej podnóża. Poszczególne kamienie dobierać należy
tak, aby do siebie przylegały
i aby dały jak najbardziej wyrównaną powierzchnię. Jak najwięcej kamieni powinno być ułożonych na kant, tj
dłuższym wymiarem w głąb. Spoiny ciągłe w kierunku ruchu wody są niedopuszczalne.
Przestrzenie między kamieniami powinny być zaklinowane drobniejszymi frakcjami i utkane mchem. Jeżeli w
jakimś miejscu poszczególne kamienie wypadną albo zwartość kamieni się rozluźni, bruk suchy narażony jest na
zniszczenie. Aby temu zapobiec, dzieli się jego powierzchnię na pola za pomocą palisad, wiążąc je kleszczami.
Bruk jest wtedy dobry, gdy wszystkie kamienie są nieruchome i żadnego nie daje się poruszyć ani wyrwać.
Spoiny powinny iść po skarpie ukośnie w górę w kierunku biegu nurtu. Ubezpieczenie podnóży skarp powinno
być szczególnie starannie wybrukowane. Całość wybrukowanej powierzchni, ze względu na nieregularną fakturę
należy wyczyścić twardymi szczotkami ryżowymi lub podobnymi. Dylatacje odpowiadają dylatacjom
elementów budowli.
Narzut kamienny, po ewentualnym rozłożeniu geowłókniny należy sypać cienkimi warstwami na całej
szerokości skarpy, tak aby kamienie układały się według stoku naturalnego. Kamienie leża na sobie luźno
nasypane i nie są związane żadnym spoiwem a w miarę jak dno pod nimi ulega rozmyciu, opadają coraz niżej.
Wtedy należy narzut uzupełnić. Korona narzutu powinna sięgać co najmniej do wysokości małej wody. Na
koronie narzutu i na skarpie ponad małą wodą kamień należy układać najstaranniej, by uzyskać możliwie równą
powierzchnię. Ma to szczególne znaczenie na poziomie zamarzania wody i pochodu lodu. Powierzchnię narzutu
należy możliwie zawsze wyrównać i uporządkować także pod wodą, używając drągów stalowych. Ponieważ
sypiąc narzut, nie można uzyskać dokładnie tych wymiarów, które były zaprojektowane, przeto ilość kamienia
użytego na narzut jest zawsze nieco większa od tej jaka wynikałaby z zaprojektowanych wymiarów budowli.
Skarpy pokryte narzutem kamiennym nie powinny mieć nachylenia większego niż 1:2.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 6
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót brukarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu cement, piasek oraz kamień przeznaczony
do wykonania robót i przedstawić ich wyniki IN do akceptacji.
6.3 Badania w czasie i przy odbiorze robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczególności jej marki i
konsystencji powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Wyniki badań powinny
być wpisywane do dziennika budowy. Dla bruku kamiennego sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
powinno być przeprowadzone poprzez porównanie wybrukowanej powierzchni z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.
Sprawdzenie podłoża powinno być przeprowadzone na podstawie protokołu badania międzyoperacyjnego,
zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami
opisanymi w pkcie 2.6. Sprawdzenie materiału należy w czasie odbioru bruku przeprowadzać pośrednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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materiałów, stwierdzających zgodność użytych elementów kamiennych i innych materiałów z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz właściwymi normami przedmiotowymi a w przypadku materiałów
nieznormalizowanych – z wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania. Grubość i
sposób wypełnienia spoin należy sprawdzić przez oględziny zewnętrzne
a w przypadkach budzących wątpliwość – przez pomiar z dokładnością do 5 mm.
Sprawdzenie prawidłowości powierzchni bruku należy przeprowadzać na zgodność równości
i nachylenia lica z dokumentacją techniczną. Odchylenia od projektowanej powierzchni bruku nie powinny
przekraczać odchyłek dopuszczalnych dla poszczególnych elementów wg norm przedmiotowych. W przypadku
gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji bruk nie tworzy płaszczyzny, do sprawdzenia należy zamiast łaty
kontrolnej użyć odpowiednich szablonów. Sprawdzenie dylatacji należy przeprowadzać poprzez oględziny
zewnętrzne i pomiar dla stwierdzenia zgodności ich wykonania z ustaleniami.

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 7
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
m2- wykonanie bruku kamiennego
m2- spoinowanie bruku kamiennego
m3- wykonanie narzutu kamiennego

(jak w KNR 2-11 tab. 0406-04)
(jak w KNR 2-11 tab. 0412-04)
(jak w KNR 2-11 tab. 0401-11)

7.3 Ilość robót
Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez IN i
sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbiór robót
8.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 8
8.2 Odbiór robót murowych (okładzinowych) z kamienia
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja wykonawcza
- dziennik budowy
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających i zakrywanych
- wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe były zlecane w trakcie budowy.

9. Podstawa płatności
9.1 Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 9
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego
Z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w Umowie
o wykonanie robót jest faktyczne wykonana i odebrana ilość robót obejmująca:
- wykonanie robót podstawowych (mur kamienny, okładzinowy ze spoinowaniem)
- wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących i porządkowych.
Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć własnymi bazami cenowymi,
rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w ogólnie dostępnych wydawnictwach. Może
także dokonać wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne na podstawie własnych lub publikowanych
wartości składników cenotwórczych.

10. Przepisy związane
PN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
BN-64/6740-02 Obróbka kamienia. Pojęcia podstawowe, rodzaje i określenia faktur
BN-67/6747-11 Badania materiałów kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnętrznych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach Zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS –
FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w Istebnej”
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą
prowadzenia prac przy realizacji robót drogowych zgodnie z Rysunkami, przedmiarem i obejmują: rozbiórkę
istniejących oraz budowę projektowanych nawierzchni dróg wewnętrznych, odbudowę nawierzchni dróg i jezdni
po robotach budowlano-montażowych, placów manewrowych i chodników wraz z przygotowaniem podłoża
gruntowego oraz wykonaniem krawężników, obrzeży, ścieków i elementów oznakowania.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót (WTWiOR), z określeniami podanymi w ST 00 oraz z postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
-

korytowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie
(koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych,

-

chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa,
po 28 dniach wiązania,

-

kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 0/63”,

-

droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

-

pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej
urządzeń,

-

obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię
chodnika od terenu,

-

chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony,

-

krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię
jezdni od chodnika lub terenu,

-

znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem
Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,

-

znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą w kolorze
białym – odblaskową,

-

biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników jednoskładnikowa do znakowania ulic z materiałem
odblaskowym (mikrokulki szklane).

-

budowla drogowa – obiekt budowlany nie będącym budynkiem stanowiący całość technicznoużytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł),

-

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu:
a)

warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu
i czynników atmosferycznych,

b)

warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

c)

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w punkcie 2. Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są:
-

tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełniającej
wymagania PN-B-11112:1996,

-

cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997,

-

woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca
wymagania PN-B-32250,

-

piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące
wymagania:


zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %



zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %



zawartość części organicznych – poniżej 1 %



wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP)

-

chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 69 Mpa,
zgodny z PN-88/B-6250,

-

elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą
Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg wykazu:

• kostka brukowa grubości 8 cm,
• krawężnik drogowy 15 x 30 cm,
• obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm,
-

beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-88/B-06250.

-

mieszanka mineralno-asfaltowa:
a) warstwa ścieralna – o uziarnieniu 0/16 mm i orientacyjnej zawartości asfaltu 5,0-6,5 %
b) warstwa wiążąca – o uziarnieniu 0/20 mm i orientacyjnej zawartości asfaltu 4,0-5,5 %

2.3 Warstwa wiążąca
Należy stosować materiały dla warstwy wiążącej :
-

Asfalt drogowy posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM, lub dowolnej jednostki prawnej
wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla
materiałów do budowy dróg w Polsce dla nawierzchni KR 3-KR6,

-

Kruszywo kamienne łamane granulowane wg PN-66/B – 11112 kl. I, II gat. 1,2

-

Grys, żwir kl. I, II gat. 1,2

-

Wypełniacz mineralny podstawowy wg PN-61/S-96504.

Wymagania podstawowe dla kruszyw granulowanych.
Materiały do warstwy wiążącej gr. 5 cm dla nawierzchni KR3 – KR6
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Rodzaj materiału

Lp.

Wymagania wobec materiałów w
zależności od kategorii ruchu
od KR 3 do KR 6

1

2

3

Kruszywo łamane granulowane:

1.

a)

PN-B-11112:1996
kl. I, II1); gat. 1,2

z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i
stalownicze)

kl.I; gat.1

2.

Kruszywo łamane zwykłe

-

3.

Żwir i mieszanka

-

4.

Grys i żwir kruszony z surowca naturalnie
rozdrobnionego

5.

Piasek

6.

Destrukt

7.

Wypełniacz mineralny:

Załącznik G
kl. I, II1); gat. 1,2
2.1.1
PN-61/S-965042)

a)

Pyły z odpylania w otaczarce

b)

Popioły lotne

8.

Asfalt drogowy

9.

Polimeroasfalt drogowy

2.1.1-

PN-65/C-96170 D50
DE30 A,B,C;
DE80 A,B,C;
DP30, DP80

1) Tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl.I; gat.1
2) Tylko wypełniacz wapienny
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM oraz orientacje zawartości asfaltu
dla KR3-KR6 od 0-20 mm.
Wymiary w procentach
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu

Wymiar oczek
sit
w mm,
zawartość
asfaltu

1

KR 1 lub KR 2
od 0 mm do
20,0

od 0 mm do
16,0

od KR 3 do KR 6
od 0 mm do
12,8

od 0 mm do
25,0

od 0 mm do
20,0

od 0 mm do
16,0

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100

100

84

100

100

100

75

100

87

100

100

100

Przechodzi
przez:
31,5
25,0

100

100

20,0

87

100

100

100

16,0

75

100

88

100

100

100

68

90

77

100

87

100

12,8

65

93

78

100

85

100

62

83

66

90

77

100
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9,6

57

86

67

92

70

100

55

74

56

81

67

89

8,0

52

81

60

86

62

84

50

69

50

75

60

83

6,3

47

76

53

80

55

76

45

63

45

67

54

73

4,0

40

67

42

69

45

65

35

52

36

55

42

60

2,0

30

55

30

54

35

55

25

41

25

41

30

45

Zawartość
ziarn>2,0 mm

45

70

46

70

45

65

59

75

59

75

55

70

0,85

20

40

20

40

25

45

16

30

16

30

20

33

0,42

13

30

14

28

18

38

10

22

9

22

13

25

0,30

10

25

11

24

15

35

8

19

7

19

10

21

0,18

6

17

8

17

11

28

5

14

5

15

7

16

0,15

5

15

7

15

9

25

5

12

5

14

6

14

0,075

3

7

3

8

3

9

4

6

4

7

5

8

Orientacyjna
zawartość
asfaltu
w MMA

4,3

5,8

4,3

5,8

4,5

6,0

4,0

5,5

4,0

5,5

4,3

5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej
Właściwości MMA warstwy wiążącej gr. 5 cm dla KR3-KR6

Właściwości

Lp.

Jednostki

Wymagania wobec MMA warstwy
wiążącej
w zależności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2

1

2

od KR 3 do KR 6

3

4

5

1

Moduł sztywności pełzania 1)

MPa

Nie wymaga się

> 16

2

Stabilność próbek wg metody
Marshalla w temperaturze 60 C,
zagęszczonych 2 x 75 uderzeń ubijaka

KN

> 8,0 (> 6,0)2)

> 11,0

3

Odkształcenie próbek j.w.

mm

od 2,0 do 5,0

od 1,5 do 4,0

4

Wolna przestrzeń w próbkach j.w.

% (V/V)

od 4,0 do 8,0

od 4,0 do 8,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach j.w.

%

od 65,0 do 80,0

< 75,0

6

Grubość warstwy z MMA o
uziarnieniu:
-

od 0 mm do 12,8 mm

-

od 0 mm do 16,0 mm

-

od 0 mm do 20,0 mm

-

od 0 mm do 25,0 mm

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy

8

Wolna przestrzeń w warstwie

od 3,5 do 5,0

od 4,0 do 6,0

od 4,0 do 6,0

od 6,0 do 8,0

od 6,0 do 8,0

od 7,0 do 10,0

%

> 98,0

> 98,0

% (V/V)

od 4,5 do 9,0

od 4,5 do 9,0

cm
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1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) Dotyczy warstwy wyrównawczej

Wymagania wobec grysu i żwiru kruszonego dla klasy I,II1)

Klasa
Lp.

Cecha
I

II

III

3

4

5

< 25,0

< 35,0

< 45,0

< 25,0

< 30,0

< 35,0

Nasiąkliwość , % (m/m)

< 1,5

< 2,5

< 5,0

Mrozoodporność, % (mm)

< 2,5

< 5,0

< 10,0

1

2
Ścieralność w bębnie kulowym:

1

po pełnej liczbie obrotów,%
(m/m)
a)

po 1/5 pełnej
obrotów,%

liczby

2

3

Wymagania wobec grysu w zależności od gatunku.

Lp.

Cecha

1

2

Gatunek
1

2

3

3

4

5

< 10

< 1,0

< 20,0

< 1,5

< 2,5

< 3,5

< 0,8

< 1,5

< 2,0

> 80,0

> 80,0

> 60,0

> 85,0

> 85,0

> 65,0

< 15,0

< 15,0

< 30,0

< 10,0

< 10,0

< 25,0

1
Zawartość ziarn przekruszonych
2

Ziarna mniejsze niż 0,075 mm, odsiane na mokro
a)

dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm

b) dla frakcji powyżej 6,3 mm
3

Zawartość frakcji podstawowych łącznie
a)

dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm

b) dla frakcji powyżej 6,3 mm
4

Podziarno
a)

dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm

b) dla frakcji powyżej 6,3 mm
5

Nadziarno, zawartość ziarn

< 8,0

< 10,0

< 15,0

6

Zanieczyszczenia obce

< 0,1

< 0,2

< 0,3
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7

Zawartość ziarn nieforemnych

< 25,0

8

Zanieczyszczenia organiczne

barwa cieczy nie ciemniejsza od barwy
wzorcowej wg obowiązującej normy

< 30,0

< 35,0

Kruszywo drobne łamane
Wymagania dla kruszywa drobnego łamanego i mieszanki drobnej granulowanej.
Właściwości

Lp.

Wymagania %
Piasek łamany

Mieszanka drobna
granulowana

1.

Zawartość frakcji 2-4 mm, powyżej

-

15

2.

Zawartość nadziarna nie więcej niż

15

15

3.

Wskaźnik piaskowy większy niż

65

65

4.

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż

0,1

0,1

5.

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

barwa nie ciemniejsza niwzorcowa

Wypełniacz
Do asfaltobetonu należy stosować wypełniacz podstawowy.

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Wymagania

Zawartość ziarn mniejszych od :
0,3 mm, nie mniej niż

100

0,074mm, nie mniej niż

80

2.

Wilgotność, %, nie więcej niż

1,0

3.

Powierzchnia właściwa

2500-4500

Wymagania dla asfaltu drogowego
Wymagana jest aprobata techniczna IBDiM lub dowolnej jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej
przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów do budowy dróg w Polsce. Należy
przestrzegać zalecanych temperatur technologicznych podanych w Aprobacie. Wymagane jest świadectwo
Producenta potwierdzające zgodność właściwości z wymaganiami w Aprobacie Technicznej.
Rodzaje materiałów dla warstwy ścieralnej

2.4

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B – 11112/1996;

-

grysy klasy I, gatunek 1 (mogą być stosowane grysy granitowe o ścieralności w bębnie kulowym
kwalifikujące je do klasy II, inne cechy wg klasy I),

-

piasek łamany i kruszywo drobne granulowane ze skał magmowych,

-

mączka wapienna - spełniająca wymagania określone w PN-S-96504 dla wypełniacza
podstawowego.

Wymagania podstawowe dla kruszyw granulowanych.
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Materiały do warstwy ścieralnej dla nawierzchni KR3 – KR6
Rodzaj materiału

Lp.

KR 1 lub KR2

od KR 3 do KR 6

3

4

PN-B-11112:1996

PN-B-11112:1996

kl. I, II; gat. 1,2

kl. I, II1); gat. 1

- ze skał osadowych

j.w.

j.w.2)

- z surowca sztucznego (żużle pomiedzio- we stalownicze)

j.w.

kl.I; gat.1

1
1

2
Kruszywo łamane granulowane:
- ze skał magmowych

2

Wymagania wobec materiałów w zależności
od kategorii ruchu

Kruszywo łamane zwykłe

PN-B-11112:1996

-

kl. I, II; gat.1,2
3

Żwir i mieszanka

PN-B-11111:1996

-

kl. I, II
4
5

Grys i żwir kruszony z surowca naturalnie
rozdrobnionego
Piasek

Załącznik G

Załącznik G

kl. I, II ; gat. 1,2

kl. I ; gat. 1

PN-B-11113:1996

-

gat. 1, 2
6

Destrukt

7

Wypełniacz mineralny:

8

2.1.1

2.1.1

PN-61/S-96504

PN-61/S-965043)

Pyły z odpylania w otaczarce

2.1.1

-

Popioły lotne

2.1.1

-

PN-65/C-96170

PN-65/C-96170

Asfalt drogowy

5)

9

Polimeroasfalt drogowy

D35 , D50,D70, D100

D355), D504),D70

DE30 A,B,C5); DP305),

DE30 A,B,C5); DP305),

DE80 A,B,C; DP80

DE80 A,B,C; DP80

1) Tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl.I; gat.1
2) Tylko dolomity kl. I gat. 1 w ilości < 50% (m/m) we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilości < 100% (m/m) we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilościowego
3) Tylko wypełniacz wapienny
4) Preferowany rodzaj asfaltu
5) Tylko do asfaltu lanego
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM oraz orientacje zawartości asfaltu dla KR3-KR6 od
0-12,8 mm.
Wymiary w procentach ( %)
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu

Wymiar oczek
sit
w mm,
zawartość
asfaltu

KR 1 lub KR 2

od KR 3 do KR 6

od 0 mm do
od 0 mm
od 0 mm do
20,0
do 16,0lub od 8,0 mm lub
0 mm do 12,8 od 0 mm do
mm
6,3 mm

od 0 mm do
20,0 mm

od 0 mm do
20,01) mm

od 0 mm do
6,0

Od 0 mm do
12,8 mm

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

od

do

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

100

100

100

100

100

100

20,0

88

100

100

100

88

100

90

100

100

100

16,0

78

100

90

100

78

100

67

100

90

100

100

100

12,8

68

93

80

100

68

85

52

83

80

100

87

100

9,6

59

86

69

100

100

100

59

74

38

62

70

88

73

100

8,0

54

83

62

93

90

100

54

67

30

50

63

80

66

89

6,3

48

78

56

87

78

100

48

60

22

40

55

70

57

75

4,0

40

70

45

76

60

100

39

50

21

37

44

58

47

60

2,0

29

59

35

64

41

71

29

38

21

36

30

42

35

48

Zawartość
ziarn>2,0 mm

41

71

36

65

29

59

62

71

64

79

58

70

52

65

0,85

20

47

26

50

27

52

20

28

20

35

18

28

25

36

0,42

13

36

19

39

18

39

13

20

17

30

12

20

18

27

0,30

10

31

17

33

15

34

10

17

15

28

10

18

16

23

0,18

7

23

13

25

13

25

7

12

12

24

8

15

12

17

0,15

6

20

12

22

12

22

6

11

11

22

7

14

11

15

0,075

5

10

7

11

8

12

5

7

10

15

6

9

7

9

Orientacyjna
zawartość
asfaltu
w MMA

5,0

6,5

5,0

6,5

5,5

6,5

4,5

5,6

4,3

5,4

4,8

6,0

4,8

6,5

1
Przechodzi
przez:
25,0

1) Mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; nietypowe uziarnienie MM betonu asfaltowego
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Właściwości MMA warstwy ścieralnej gr. 5 cm dla KR3-KR6 dla kruszywa 0-12,8 mm

Właściwości

Lp.

Jednostki

Wymagania wobec MMA warstwy
wiążącej
w zależności od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2

1

2

od KR 3 do KR 6

3

4

5

MPa

Nie wymaga się

> 14

1

Moduł sztywności pełzania 1)

2

Stabilność próbek wg metody
Marshalla w temperaturze 60 C,

kN

>5,5 2)

> 10,03)

3

Odkształcenie próbek j.w.

mm

od 2,0 do 5,0

od 2,0 do 4,5

4

Wolna przestrzeń w próbkach j.w.

% (V/V)

od 1,5 do 4,5

od 2,0 do 4,0

5

Wypełnienie wolnej przestrzeni w
próbkach j.w.

%

od 75,0 do 90,0

od 78,0 do 86,0

6

Grubość warstwy z MMA o
od 1,5 do 4,0

-

od 2,0 do 4,0

-

uziarnieniu:
-

od 0 mm do 6,3 mm

-

od 0 mm do 8,0 mm

-

od 0 mm do 12,8 mm

od 3,5 do 5,0

od 3,5 do 5,0

-

od 0 mm do 16,0 mm

od 4,0 do 5,0

od 4,0 do 5,0

-

od 0 mm do 20,0 mm

od 5,0 do 7,0

od 5,0 do 7,0

%

> 98,0

> 98,0

% (V/V)

od 1,5 do 5,0

od 3,0 do 5,0

7

Wskaźnik zagęszczenia warstwy

8

Wolna przestrzeń w warstwie

cm

1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA
2) Dotyczy warstwy wyrównawczej

Wymagania wobec grysu i żwiru kruszonego dla klasy I , gat. 1

Klasa
Lp.

Cecha
I

II

III

3

4

5

- po pełnej liczbie obrotów,% (m/m)

< 25,0

< 35,0

< 45,0

- po 1/5 pełnej liczby obrotów,%

< 25,0

< 30,0

< 35,0

2

Nasiąkliwość , % (m/m)

< 1,5

< 2,5

< 5,0

3

Mrozoodporność, % (mm)

1
1

2
Ścieralność w bębnie kulowym:

< 2,5

< 5,0

< 10,0
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Wymagania wobec grysu w zależności od gatunku

Lp.

Cecha

Gatunek
1

2

3

3

4

5

< 10

< 1,0

< 20,0

- dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm

< 1,5

< 2,5

< 3,5

- dla frakcji powyżej 6,3 mm

< 0,8

< 1,5

< 2,0

- dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm

> 80,0

> 80,0

> 60,0

- dla frakcji powyżej 6,3 mm

> 85,0

> 85,0

> 65,0

- dla grupy frakcji od 2 mm do 6,3 mm

< 15,0

< 15,0

< 30,0

- dla frakcji powyżej 6,3 mm

< 10,0

< 10,0

< 25,0

5

Nadziarno, zawartość ziarn

< 8,0

< 10,0

< 15,0

6

Zanieczyszczenia obce

< 0,1

< 0,2

< 0,3

7

Zawartość ziarn nieforemnych

< 25,0

< 30,0

< 35,0

8

Zanieczyszczenia organiczne

barwa cieczy nie ciemniejsza od barwy
wzorcowej wg obowiązującej normy

1

2

1

Zawartość ziarn przekruszonych

2

Ziarna mniejsze niż 0,075 mm, odsiane na mokro

3

4

Zawartość frakcji podstawowych łącznie

Podziarno

Wymagania dla grysów;
a)

grysy bazaltowe nie powinny wykazywać odznak zgorzeli słonecznej i zmian natury
chemicznej wymagane badanie kruszywa pod kątem występowania zgorzeli;

b) dla grysów granitowych dopuszcza się ścieralność po pełnej liczbie obrotów do 35%.
Wymagania dla piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej

Wymagania % m/m
Wyszczególnienie

Lp.

1.

Mieszanka drobna
granulowana 0,075-4
mm

-

15

15

15

Skład ziarnowy
a)

zawartość frakcji 2-4 mm, nie mniej niż

b) zawartość nadziarna , nie więcej niż
2.

Piasek łamany 0,075-2
mm

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż :
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a)

dla kruszywa ze skał magmowych i
przeobrażonych

65

65

55

55

0,1

0,1

barwa nie ciemniejsza
niż wzorcowa

barwa nie ciemniejsza
niż wzorcowa

5-7

5-7

b) dla kruszywa ze skał osadowych
3.

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż

4.

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

5.

Zawartość ziarn <0,075 ,%
Wymagania dla wypełniacza podstawowego

Zawartość węglanu wapnia w skale stanowiącej surowiec do produkcji wypełniacza powinna być nie mniejsza
niż 90%.

Wyszczególnienie

Lp.

Wymagania

Zawartość ziaren mniejszych od :

1.

0,3 mm, nie mniej niż

100

0,075mm, nie mniej niż

80

2.

Wilgotność, %, nie więcej niż

1,0

3.

Powierzchnia właściwa

2500-4500

Lepiszcze
Należy stosować asfalt drogowy, posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM lub dowolnej jednostki prawnej
wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wystawienia certyfikatów zgodności dla materiałów do
budowy dróg w Polsce. Należy przestrzegać zalecanych temperatur technologicznych
świadectwo Producenta potwierdzające zgodność
Technicznej.

właściwości

z

wymaganiami

w

Aprobacie

2.3. Za opracowanie recepty odpowiada wykonawca robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie
z nim uzgodnionym do zatwierdzenia zaprojektowany skład mieszanki.
2.4.Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Zamawiającemu.
2.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z
założeniami PZJ.
3. SPRZĘT
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego,
sprzęt:
-

równiarka samobieżna 120÷140 kM,

-

spycharka gąsienicowa 100÷150 kM,

-

koparka samobieżna 0,25÷0,6 m3,

-

walec wibracyjny, samojezdny 7,5÷13,0 m-g.

-

betonownia stacjonarna o wydajności > 120 m3/h,

-

betonomieszarki samochodowe 10÷15 m3,
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-

zagęszczarka płytowa, lekka,

-

wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 25÷30 m-g/h,

-

skrapiarka mechaniczna z cysterną – 50 m3,

-

mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokość 4,5 m

-

walec ogumiony, drogowy, średni - 4÷6 m-g

-

kultywator do stabilizacji gruntu,

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację
Zamawiającego.
3.4.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:
-

samochód samowyładowczy, ciężarowy 10÷20 m-g,

-

samochód skrzyniowy, ciężarowy 5÷10 m-g,

-

betonomieszarki samochodowe 10÷15 m3,

-

cementowóz samojezdny 10÷15 m-g,

-

samochód ciężarowy, skrzyniowy 10÷15 m-g,

-

samochód dostawczy 3÷5 m-g,

-

samochód ciężarowy, samowyładowczy 10÷15 m-g, wyposażony w plandekę i ogrzewaną skrzynię.

4.2.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.
4.3.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.
4.4. Beton – transport betonu z wytwórni do miejsca wybudowania powinien być wykonywany odpowiednim
sprzętem, zapewniającym uniknięcia segregacji składników betonu. Transport w mieszalnikach
samochodowych (tzw. gruszkach) nie powinien trwać dłużej niż:
-

90 min przy temperaturze otoczenia + 150 C

-

70 min przy temperaturze otoczenia + 20 0 C

-

30 min przy temperaturze otoczenia + 30 0 C

4.5.Pozostałe materiały – samochodami skrzyniowymi, samowyładowczymi
zaleceniami producentów.

lub dostawczymi zgodnie z

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

5.1.2.

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace
przygotowawcze:

a)

prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem
c)

zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu
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d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
e)

przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych

f)

wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków

g) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
h) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
5.1.3.1. Roboty rozbiórkowe
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu
drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie, odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z
zachowaniem ostrożności.
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych
należy odpowiednio zabezpieczyć.
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko
odpadów lub składowisko materiałów z odzysku.
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów kwalifikujących się do
ponownego wbudowania.
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć
i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).
Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Zamawiającym.
5.1.3.2. Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca
zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe
(repery boczne).
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego, w oparciu o materiały dostarczone
przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego
wytyczenia i sprawdzenia robót.
5.1.3.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu
i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany i
samochodowy.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i
rozluźnionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem,
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 – 4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany
przez Zamawiającego.
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Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN
88/B- 04481 (metoda I lub II).
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ±
20 %.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is
Strefa korpusu

Ruch ciężki i bardzo ciężki

Ruch mniejszy od
ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm

1.03

1.00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych lub terenu

1.00

0.97

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.1.3.4. Podbudowa piaskowa (żwirowa)
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio
lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %.
Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego.
5.1.3.5. Podbudowa z chudego betonu
Podbudowę z chudego betonu stanowi warstwa zagęszczonej i stwardniałej mieszanki betonowej, o
wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania i spełniającej wymagania PN-S-06102:1997. Do
wytworzenia mieszanki betonowej należy stosować cement klasy 32,5, wg PN-B-19701.
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Właściwości kruszywa powinny być określone na
podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno być jednorodne, bez
zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i związków siarki.
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu, 60 dni przed robotami, wyniki badań laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzające jego przydatność do produkcji oraz recepturę betonu wraz z wynikami badań próbek
laboratoryjnych.
Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonana przy temperaturze poniżej 2°C oraz gdy podłoże jest
zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy
meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni.
Podłoże gruntowe pod odbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie
(b). Przed wykonaniem podbudowy podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń.
Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu.
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Operacje
zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki.
Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować do
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalną metodą
Proctora według PN-88/B-04481, cylinder typu dużego, II metoda oznaczenia.
Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczania nie powinna odbiegać o + 1%, -2% od wilgotności
optymalnej.
Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja
powinna być przeprowadzona według jednego z podanych sposobów:
-

skropienie warstwy emulsją asfaltową albo asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m 2,
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-

skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/m2, przy zaakceptowaniu ich użycia przez
Zamawiającego,

-

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji.
5.1.3.6. Podbudowa z tłucznia kamiennego
Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B11112:1996. Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być
zaakceptowane przez Zamawiającego. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem
samowyładowczym.
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki
kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do
warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 20 cm wykonywane będą w dwóch warstwach –
dolna warstwa 10 cm, górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie należy
wykonywać z polewaniem wodą.
Wymagania odnośnie wałowania:
-

zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,
w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy,

-

zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

-

najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem,

-

manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,

-

prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 – 4 km/h na początku i 4 – 6 km/h
w dalszej fazie wałowania,

-

wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od
dolnej krawędzi ku górze,

-

walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale
33 – 35 Hz.

Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii ruchu.

Kategoria ruchu

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty
o średnicy 30 cm (MPa)
Pierwotny

Wtórny

Ruch średni

100

170

Ruch ciężki i bardzo ciężki

100

200

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. Szerokość
wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem. Jeżeli podbudowa nie jest obramowana
krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony.
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie
powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od
projektowanych o więcej niż 2 cm.
5.1.3.7. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Zamawiającemu do
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej
przez Zamawiającego.
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Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
-

dla podbudowy pomocniczej

– 6%,

-

dla ulepszonego podłoża

– 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 15 kwietnia do 15
października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego okresu może nastąpić po
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych.
Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających warunkach
atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto gruntowo lub na warstwę odcinającą z gruntu stabilizowanego
cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się układania mieszanki w deszczu.
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być sprofilowana i dokładnie
wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza poprzeczne wynikające z
początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla danego przekroju
poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i
zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.
Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania
gruntu z cementem w betoniarce. Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić I S ≥ 0,97.
Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni
poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntu stabilizowanego cementem,
aby nie powstały pęknięcia skurczowe. Pielęgnację wykonanej warstwy można przeprowadzić również poprzez
skropienie warstwy emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2.
Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna charakteryzować się
następującymi cechami:


jednorodnością powierzchni,



prawidłową równością podłużną.

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. Ilość miejsc wskazujących odchylenia
nie może przekraczać 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze. Pomiaru spadków poprzecznych dokonuje się
co 100 m na prostej, w 5 miejscach na łukach.
5.1.3.8. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty)
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm:
-

PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki.

-

PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca.

-

PN-74/S-96017 – Nawierzchnie z płyt betonowych.

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
(1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy układać stosując
uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy
układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2÷3 mm), jednocześnie na
całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym
dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie
ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20
kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć wzoru
nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników.
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem właściwej
Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania
nawierzchni z założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych
oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i
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1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5
cm.
5.1.3.9. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe
Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982r.
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze
świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawężniki i obrzeża należy układać na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości
3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach
drogowych prefabrykaty łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. Zasady wykonania robót ziemnych opisano
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ST 01.01. Do wykonania ław
fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy B15. Elementy betonowe należy układać możliwie ściśle,
stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co ok. 25÷30 m. Roboty związane z
budową krawężników i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy
wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.
5.1.3.10. Nawierzchnie z asfaltobetonów
Wbudowanie mieszanki betonu asfaltowego
Warstwy nawierzchni powinny tworzyć konstrukcję zespoloną. W tym celu każda wbudowana warstwa
bitumiczna powinna być rozkładana na podłożu skropionym lepiszczem w dobrych warunkach atmosferycznych,
tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, temperaturze otoczenia powyżej +5°C.
Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej podczas opadów atmosferycznych
oraz silnego wiatru ( V > 16m/s).
Układanie mieszanki powinno być prowadzone w temperaturze od 130°C do 170°C.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się z ustalonym schematem przejść walca lub płyty wibracyjnej
ciężkiej.
 wskaźnik zagęszczenia (wartości minimalne) - nie mniej niż 98%,


Grubość warstwy: tolerancja ± 5mm.



Szerokość warstwy: tolerancja + 5cm.



Niweleta: tolerancja – 1cm, + 0 cm.

 Objętość wolnych przestrzeni w betonie asfaltowym – 4,5  9,0% vv.
 Wygląd nawierzchni: wygląd zewnętrzny powinien być jednolity, bez miejsc
porowatych i przebitumowanych. Złącza powinny być ściśle związane i jednorodne z
nawierzchnią.
Wbudowywanie mieszanki warstwy wiążącej i ścieralnej
Mieszanka betonu asfaltowego musi być wbudowywana mechanicznie, w sposób ciągły, bez przerw, układarką z
włączoną wibracją. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające mieszankę powinny być podgrzane przed
rozpoczęciem robót. Roboty powinny odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucho ,
temperatura otoczenia powyżej + 10°C).
Nie dopuszcza się układania warstwy ścieralnej i wiążącej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V > 16m/s).
Szerokość robocza układarki powinna być dostosowana do szerokości pasa roboczego. Płytę wibracyjną należy
podgrzać przed rozpoczęciem pracy.
Rozłożona mieszanka mineralno - bitumiczna powinna być zagęszczana walcami ciężkimi stalowymi i
ogumionymi. Sposób zagęszczania powinien być sprawdzony i ustalony na odcinku próbnym.
 wskaźnik zagęszczenia min. 98%,
 Grubość warstwy: tolerancja ± 5 mm.
 Szerokość warstwy: tolerancja + 5 cm.
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 Rzędne wysokościowe: tolerancja ± 10mm.
 Wolna przestrzeń w warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 1,5  5% dla warstwy
ścieralnej oraz 4,5  9% dla warstwy wiążącej.
 Spadki poprzeczne: tolerancja ± 0,5%.
5.1.3.11. Znaki drogowe pionowe
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu, organizacji ruchu na
terenie, na którym będą prowadzone roboty zgodne z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie
drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane będą: znaki i tablice drogowe wykonane na
podkładzie z blachy aluminiowej, wyposażonej w element usztywniający, lica znaków wykonane z folii
odblaskowej I generacji – symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą
posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymiary znaków drogowych (grupa wielkości
znaków) średnie według „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” – Monitor Polski – nr 16 poz. 120 z 9
marca 1994 r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszą być zgodne z powyższą instrukcją.
Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych – zgodnie z „Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych” karta 03.67.
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. Powyższe
konstrukcje wykonać z elementów rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawów stosować elektrody EB146, zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych wykonać zgodnie z
wymaganiami normowymi.
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 – wymiary
fundamentów wg KPED – karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w fundamencie i na
wymaganą głębokość posadowienia.
5.1.3.12. Malowanie linii znaków poziomych
Znakowanie należy wykonać wg wymiarów geometrycznych przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba
powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostały spełnione niżej opisane wymagania
dla oznakowania poziomego.
Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, zapewniających szczelność,
opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i w
temperaturze od 5÷25°C.
Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału znakującego, utrzymanie
grubości warstwy, geometria oraz równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być dopasowane swoją
wielkością, wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i lokalnych warunków.
Farba musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, wydane przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście preferencyjnej materiałów do
cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.
Należy użyć farby do trwałego znakowania dróg, spełniającej następujące wymagania:
-

rozpuszczalnik – do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez
producenta i wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym. Przy myciu sprzętu do znakowania, mogą być użyte inne rozpuszczalniki,

-

materiał odblaskowy – odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni bezpośrednio po
naniesieniu mikrokulkami szklanymi.
Mikrokulki
szklane
powinny
charakteryzować
się
tj. 100÷600 μm oraz powinny spełniać następujące wymagania:


współczynnik załamania światła – ponad 1,50,



odporność na wodę i chlorek sodowy,



zawartość mikrokulek z defektami – nie więcej niż 25%.

odpowiednim

uziarnieniem,
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a)

ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - ST 00,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,
c)

wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a)

badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w PZJ
c)

badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.
Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej 1 raz
na 600 m2.
Uwaga:
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia oprzeć
na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2
cm.
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%.
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i –2 cm.
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może różnić się od
szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm i –5cm.
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6.3.2. Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniższej tabeli.
Właściwość

Lp.

Wymagania

1.

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa

3.5 ÷ 5.5

2.

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa

6÷9

3.

Nasiąkliwość, % nie więcej niż

7

4.

Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej niż

30

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach, o średnicy i wysokości 16 cm nie może w żadnym wypadku
przekraczać wartości granicznych podanych w powyższej tabeli. Nasiąkliwość i mrozoodporność powinny być
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność może być badana na próbkach walcowych o średnicy
i wysokości 16 cm.
Badania chudego betonu:
-

wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej,

-

zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00,

-

wytrzymałość chudego betonu,

-

nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:
-

grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm grubości
projektowej,

-

spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %,

-

rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm i –2 cm.

6.3.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego
Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – wykonuje się za pomocą narzędzia pomiarowego z
podziałką milimetrową.
Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru
niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być większa niż 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z poziomicą.
Sprawdzenie nośności:
-

oznaczenie modułu odkształcenia – wg BN –64/8931-02,

-

wyznaczenie ugięć – wg BN-70/8931-06,

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów

Lp.

Wyszczególnienie właściwości

Liczność próbek lub
pomiarów

Metoda pobrania
próbki lub
wyznaczania miejsca
pomiaru

1.

Grubość warstw i konstrukcji jezdni

Co najmniej 2 pomiary
w różnych miejscach

losowo

2.

Szerokość warstwy

Co najmniej 2 pomiary
w różnych miejscach

losowo
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3.

Rzędne wysokościowe osi i krawędzi
jezdni

Wszystkie punkty
charakterystyczne niwelety co
20 m

wg projektu

4.

Równość podłużna i poprzeczna

Wszystkie punkty
charakterystyczne niwelety co
20 m

losowo

5.

Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych

Co najmniej w 10 miejscach

losowo

b) na odcinkach łukowych

Co najmniej w 5 miejscach
każdego łuku

losowo

Nośność – oznaczenie modułu
odkształcenia

W dwóch przekrojach

wg BN-64/8931-02

Ewentualnie – wyznaczenie ugięć

Co najmniej
w 20 punktach

wg BN-70/8931-06

6.

6.3.4. Nawierzchnie
a) Badania grubości nawierzchni:
Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu
na każde 10.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od
projektowanej więcej niż ± 10 %.
b) Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%.
c) Badanie rzędnych niwelety nawierzchni:
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie
mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie
powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± 1 cm.
d) Badanie równości nawierzchni:
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w
przypadku jego braku, za zgodą Zamawiającego, łatą 4-metrową, co najmniej w dziesięciu losowo
wybranych miejscach, na każde 5.000 m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie
powinny przekraczać 5 mm.
e) Badanie szczelin dylatacyjnych:
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wykonać, w co najmniej
2 losowo wybranych miejscach na każde 5.000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno być zgodne z Projektem.
Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni
po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która
wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo minimum dwie próbki przy
dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez
porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki
zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z
dwóch próbek
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych - ST 00.

7.1.

7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:
-

m3 -

dla wykonania podbudów drogowych, dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni
drogowych (poza asfaltowymi i nawierzchni z kostki betonowej),
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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-

m2 - dla profilowania koryta drogowego, wykonania nowych nawierzchni drogowych (asfaltowych i
nawierzchni z kostki betonowej),

-

m - dla rozbiórki i wykonania nowych krawężników, obrzeży i ścieków ulicznych,

8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Zasady przejęcia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - ST 00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych - ST 00.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
 profilowanie dna koryta lub podłoża,
 zagęszczenie,
 utrzymanie koryta lub podłoża,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania warstwy podsypkowej
obejmuje:
 prace pomiarowe,
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie warstwy.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie mieszanki,
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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 utrzymanie podbudowy w czasie robót.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa
naturalnego oraz z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
 pielęgnacja wykonanej warstwy
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z chudego
betonu obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki,
 transport na miejsce wbudowania,
 przygotowanie podłoża,
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń
pomocniczych,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
 ewentualne nacinanie szczelin,
 pielęgnację wykonanej podbudowy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena składowa wykonania robót drogowych - podbudów w Kontrakcie w zakresie wykonania podbudowy z betonu
asfaltowego obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Informacje ogólne
Ogólne
00
1.
2.
3.

wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Specyfikacji Technicznej ST
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego
kawałkowego
PN-EN 196-1:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
PN-EN 196-2:1996
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
PN-EN 196-3:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
PN-EN 196-6:1996
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku
PN-EN 206-1:2000
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie
PN-EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
PN-B-06250:1988
Beton zwykły
PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-23004: 1988
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego
kawałkowego
PN-B-32250: 1988
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-P-01715 : 1985
Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz
metod badań
PN-S-96013 : 1997
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96014 : 1997
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnię ulepszoną.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11112:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłości)
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów
budowlanych z betonu
PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań
PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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54. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
55. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
56. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Normy pomocnicze:
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zieleni w ramach Zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej z
„LYS – FUSJON” do oczyszczalni ścieków w rejonie Olzy w Istebnej”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące część Dokumentów
Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót
opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji zagospodarowania terenu zieleni zgodnie z Rysunkami i obejmują: wykonanie trawników (rozścielenie humusu i wysianie trawy) oraz
wycinkę, przesadzenia i sadzenie drzew oraz krzewów. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych
zezwoleń i decyzji administracyjnych na wycinkę drzew.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót (WTWiOR), z określeniami podanymi w ST 00 oraz z postanowieniami Kontraktu.
Ponadto:
- warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w punkcie 2. Specyfikacji Technicznej - ST 00
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są:
2.2.1. Sadzonki: drzewa liściaste lub iglaste;
2.2.2. Jeśli dokumentacja projektowa lub Zamawiający nie ustali inaczej, to do obsiania skarp należy użyć
następującej mieszanki traw:
- Agrostis vulgaris

- 30 %,

- Festuca oxina

- 30 %,

- Festuca rubra

- 20 %,

- Lolium parenne

- 20 %.

Wybór gatunku traw należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia
nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne
korzonki.
Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999
i PN-B-12074:1998.
2.2.3. Humus - ziemia roślinna bez zanieczyszczeń,
Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników organicznych. Humus powinien
być pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. Jeśli tylko możliwe, jako
humus należy wykorzystać miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych.
W przypadkach wątpliwych Zamawiający może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
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-

frakcja ilasta (d < 0,002 mm)

12 - 18%,

-

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)

20 - 30%,

-

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)

45 - 70%,

b) zawartość fosforu (P2O5)

> 20 mg/m2,

c) zawartość potasu (K2O)

> 30 mg/m2,

d) kwasowość pH

 5,5.

2.2.4. Nawozy i środki ochrony roślin oraz woda.
2.3. Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Zamawiającemu.
2.4. Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność
za
spełnienie
wymagań
ilościowych
i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3. SPRZĘT
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego
sprzęt:
- spycharka samobieżna 75÷100 kM,
- koparka samobieżna 0,25÷0,40 m3,
- piła spalinowa,
- dźwig samojezdny 4÷6 m-g.
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację
Zamawiającego.
3.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:
- samochód dostawczy 3÷5 m-g,
- samochód ciężarowy samowyładowczy 10÷15 m-g,
- samochód ciężarowy skrzyniowy 10÷15 m-g.
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne
z ustaleniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Zamawiającego.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robót i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane, przepisów technicznobudowlanych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,
b) zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów i sprzętu.
5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót
a) Zdjęcie warstwy humusu
Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki
transportu (bez zanieczyszczeń).
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku
plandekami na składowisko.
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Rysunkami, w zakresie:
- powierzchni zdjęcia humusu,
- grubości zdjętej warstwy humusu,
- prawidłowości spryzmowania humusu.
b) Humusowanie i obsiew trawą
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca opracuje recepturę uzdatnienia ziemi roślinnej
dostępnej w rejonie robót i przeznaczonej do wbudowania.
Uzdatnienie należy rozumieć jako doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w składniki pokarmowe
Odkwaszenie ziemi można wykonać przez dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna
dolomitowego i superfosforu potrójnego z odpowiednim nawozem.
Ziemię roślinną należy układać warstwą grubości 8 ÷ 12 cm, na warstwie drenażowej z piasku grubości 15
cm.
Nasiona traw powinny być wysiane po kilku dniach od ułożenia humusu. Wysiew można przeprowadzić w
okresie od 15 kwietnia do 15 września (uwzględniając systematyczne zraszanie). Bezpośrednio przed siewem
ziemia powinna być wilgotna, a nasiona należy wysiać ręcznie „na krzyż”. Wysiane nasiona należy
uwałować i lekko przykryć ziemią. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest sztuczne
zraszanie. Zraszanie musi być drobnokropliste i wykonywane co 2÷3 dni w ilości do 10 mm wody na 1 m2 na
dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie) w godzinach porannych.
Składniki mineralne (nawożenie) muszą być często i systematycznie uzupełniane. Nawozy mineralne stosuje
się zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznego koszenia
do wysokości 6 cm. Kosić należy murawę w stanie suchym i przy wysokości 12 cm. Murawa wymaga
również wałowania celem dogęszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca się stosowanie wału kołkowego,
metodą „na krzyż”.
W wypadku opanowania murawy przez chwasty należy stosować opryskiwanie herbicydami. Do obsiewu
zastosować następującą mieszankę traw (w ilości 1 kg na 30 m2) :
- Agrostis vulgaris

- 30 %,

- Festuca oxina

- 30 %,

- Festuca rubra

- 20 %,

- Lolium parenne

- 20 %.
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lub inną opracowaną przez Specjalistę - ogrodnika.
c) Darniowanie skarp (opcja)
Darniowanie stosuje się do zabezpieczenia powierzchni skarp. Darniowanie może być wykonywane w ciągu
całego okresu wegetacyjnego roślin (zaleca się unikania okresu suszy). Dla ubezpieczeń brzegowych zaleca
się darniowanie kożuchowe darniną turzycowo-trawiastą (z porostem manny mielec i mozgi trzcinowej),
która jest odporna na czasowe zatopienia i jest odporna na przepływ wody o prędkości do 1,0 m/s. Płaty lub
taśmy darniny trawiastej należy wycinać o grubości 6÷10 cm i o wymiarach boku 25÷50 cm. Teren
przeznaczony do wycinania darniny należy pozyskiwać możliwie najbliżej miejsca wbudowania. Szpilki do
przybijania darniny winny być wykonane z drewna szczapowego o przekroju około 2 x 2 cm i długości 20
cm. Przygotowanie powierzchni do układania darniny polega na dokładnym wyrównaniu powierzchni i
pokryciu jej warstwą humusu grubości ok. 10 cm. Darniowanie kożuchowe na skarpach prowadzi się pasami
poziomymi, rozpoczynając od dołu, przy czym pas dolny powinien być oparty o urządzenia (np. umocnienie
dna), zabezpieczające podstawę skarpy. Pasy darniny należy układać z przesunięciem w stosunku do
poprzedniego pasa. Ułożoną darninę należy mocno ubić drewnianym ubijakiem. Mocowanie szpilkami
należy wykonać w ilości ok. 16 szt./m2. W okresach suchych powierzchnie darniowane należy pielęgnować
przez podlewanie wodą.
d) Sadzenie drzew i krzewów
Wymagania szczegółowe dotyczące gatunków drzew i krzewów oraz ich lokalizacji ujęto na Rysunkach.
Wybór okresu sadzenia zależy od właściwości danej rośliny oraz warunków klimatycznych i glebowych.
Krzewy liściaste najkorzystniej jest sadzić od połowy sierpnia, tj. od momentu zakończenia wzrostu do
połowy września. Okres ten daje roślinie możliwość zakorzenienia się przed nadejściem mrozów, a tym
samym możliwość wyrównania start wody powstałych w wyniku transpiracji w zimie. Rośliny muszą być
sadzone z bryłą korzeniową. Rośliny wykopane z dużymi i dobrze utrzymującymi się bryłami korzeniowymi
mogą być posadzone również w okresie wegetacji, z wyjątkiem okresu wczesnego lata, gdyż młode delikatne
przyrosty, które są bardzo wrażliwe na niedostatek wody, przy niedostatecznym pobieraniu więdną i
usychają.
Aby zapewnić przyjęcie się roślin należy je ze szkółek na miejsce przewozić możliwie w takiej porze, kiedy
nie ma silnego nasłonecznienia. W czasie transportu korzenie roślin powinny być zabezpieczone przed
wysychaniem, pnie i gałęzie przed skaleczeniami. Rośliny sprowadzane z dalszych okolic (zwykle nieco
osuszone) przed sadzeniem należy umieścić na 1-3 doby w wodzie, a następnie sadzić, stosując przy tym
silne cięcie korony. Przed sadzeniem należy obejrzeć dokładnie system korzeniowy i wszystkie korzenie
uszkodzone przyciąć aż do zdrowej tkanki. Powierzchnię cięcia korzeni grubych i miękkich zaleca się
przysypać zmielonym węglem drzewnym. Przy sadzeniu wiosennym stosuje się przed samym sadzeniem
zanurzenie korzeni w papce z gliny i krowieńca.
Roślinę należy sadzić trochę płycej niż rosła w szkółce, licząc na to, że spulchniona gleba osiadając wciągnie
ze sobą drzewko. Poza tym, przy sadzeniu należy uważać, aby nie pozawijać korzeni i starannie je rozłożyć
w dołku.
Przed sadzeniem większych krzewów na dnie należy usypać niewielki kopczyk, na którym układa się
korzenie. Po ułożeniu krzewu w dołku zasypuje się korzenie ziemią, wypełniając dokładnie przestrzeń
pomiędzy nimi. Można również lekko potrząsać krzewem i dobrze ubijać. Po zasypaniu dołu należy ziemię
dobrze ubić. Przystępując do sadzenia roślin z bryłą korzeniową, należy bryłę tę odpowiednio zwilżyć, jeżeli
jest sucha. Bryłę zanurza się w wodzie z opakowaniem, które rozluźnia się po osadzeniu rośliny w dole.
Dołki pod drzewa i krzewy kopie się zazwyczaj takiej wielkości, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego
gatunku. Ziemię, którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. projektowane do
nasadzenia krzewy powinny mieć taką wielkość, aby od razu po nasadzeniu tworzyły barwne duże skupiny.
Wymagania ogólne dotyczące sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów są następujące:
a)

materiał sadzeniowy I klasy, szkółkowany z zakrytym systemem korzeniowym zgodnie z BN-76/921202,

b) pora sadzenia - jesień lub wiosna,
c)

miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami,

d) dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i powinny być zaprawione ziemią
urodzajną,
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e)

roślina w miejscu sadzenia powinna być zagłębiona tak, jak w szkółce; zbyt głębokie lub płytkie
sadzenia utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

f)

korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

g) przy sadzeniu drzew bryłę korzeniową należy zamocować do podłoża trzema wbitymi pod kątem
palami, a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny być wsparte dodatkowym opalowaniem,
h) korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
i)

drzewa należy przywiązać do palika,

j)

nasadzenia wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów roślin,

k) pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
-

nawadnianiu,

-

odchwaszczaniu,

-

nawożeniu,

-

usuwaniu odrostów korzeniowych,

-

poprawianiu misek gruntowych,

-

okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,

-

rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

-

wymianie uszkodzonych drzew i krzewów,

-

wymianie uszkodzonych palików i wiązadeł,

-

przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest
nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Powinny być prawidłowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
-

drzewa powinny być szkółkowane do przesadzania

-

pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie wykształcony,

-

przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

-

system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,

-

u roślin z bryłą korzeniową powinna być ona prawidłowo uformowana,

-

pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, że jest to cięcie formujące.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
a)

ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków transportu
podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - ST 00,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej,
c)

wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza Terenem Budowy,

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu i w trybie określonym w PZJ do akceptacji.
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b) wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w PZJ
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych - ST 00.
7.2. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:
- m2 - dla usunięcia, ułożenia humusu i wysiania trawy,
- szt. - dla nasadzeń drzew i krzewów, przesadzeń i wycinek.
8. PRZEJĘCIE ROBÓT – PRÓBY KOŃCOWE
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót
Zasady przejęcia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych - ST 00.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
9.3. Cena wykonania robót obejmuje:
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania trawników
dywanowych siewem obejmuje:
 usunięcie rumowisk, składowisk odpadów,
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
 zakup i dostarczenie materiałów
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 przygotowanie terenu,
 nawożenie,
 zakładanie trawników,
 pielęgnację (utrzymanie) trawników,
 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
Cena składowa wykonania robót związanych z realizacją zieleni w Kontrakcie w zakresie wykonania nasadzeń drzew i
krzewów obejmuje:
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności,
 zakup i dostarczenie materiałów
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 sadzenie drzew i krzewów,
 pielęgnację drzew i krzewów,
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 uporządkowanie Terenu Budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Informacje ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 10. Specyfikacji Technicznej ST
00
10.2. Akty normatywne:
PN-ISO 14240:2001

Jakość gleby. Oznaczenia ilości biomasy mikroorganizmów w glebie.

PN-2-1900-1:2001

Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby.

PN-76/G-07501

Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.

PN-76/G-98016

Torf ogrodniczy.

PN-R-04033:1998

Gleby i utwory mineralne.

PN-87/R-67022

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023

Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

PN-R-67032:1996

Sadzonki roślin ozdobnych.

PN-71/B-01027

Projekty zagospodarowania i ukształtowania terenów zieleni. Oznaczenia na
rysunkach.
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