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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą sieci kanalizacji deszczowej
w ul. 8 Marca i Ogrodowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje
wymianę odcinków kanalizacji grawitacyjnej.
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
ewentualnym odwodnieniem,
przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe:
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków
opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje
dzięki sile ciężkości.
Przewody rurowe:
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i
odprowadzenia
ich do odbiornika.
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym
przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
.
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Elementy studzienek i komór:
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej
powierzchni płyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą
komory
roboczej.
Roboty ziemne:
Podłoże naturalne- podłoże 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.
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.
Powierzchnia zwilżona- wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności
Inne definicje- pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
.
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-dostarczoną przez Zamawiającego,
-sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
.
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toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciw pożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
.
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1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Rury kanałowe
2.1.1. Rury kamionkowe. Rury kamionkowe średnicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i
PN-B-06751 [2], są stosowane głównie do budowy przykanalików lub rury z PCV.
2.1.2. Rury betonowe. Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0
m, zgodne z BN-83/8971-06.02[19].
2.1.3. Rury żelbetowe kielichowe „Wipro". Rury o średnicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z
BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08
[20],
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/673803, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.
2.3.3. Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
właściwościach podanych w pkt 2.2.1.
2.3.4. Włazy kanałowe należy wykonywać jako:
- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,
- włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczane poza korpusem drogi.
2.4. Studzienki ściekowe
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i
PN-H-74080-04[13].
2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane. Na studzienki ściekowe stosowane są
prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy B 25, wg KB l-22.2.6 (6) [22].
2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą St0S.
2.4.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS.
2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z
betonu klasy B 15.
2.4.6. Kruszywo na podsypkę. Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B.
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06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.5. Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/673807 [17].
2.6. Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B14501 [7].

3. SPRZĘT
3.0.Ogólne wymagania dot. sprzętu:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody.
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się
możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
żurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsiębiernych,
spycharek kołowych lub gąsienicowych,
wibromłotu do zapuszczania grodzic
sprzętu do zagęszczania gruntu,
wciągarek mechanicznych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopów,
beczkowozów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
4.1. Transport rur kanałowych
Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0
m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
4.2. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – wymiana kanalizacji deszczowej

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
4.3. Transport włazów kanałowych i wpustów zeliwnych.
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego
mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10
szt. i łączyć taśmą stalową.
4.2. Transport materiałów:
Transport rur kanałowych
Rury kamionkowe jak i PCV mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie
ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie
wyżej niż 2 m).
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych,
zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Transport wpustów żeliwnych i kratek odwodnień liniowych
Skrzynki lub ramki wpustów oraz kratki odwodnień liniowych mogą być
przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem
się podczas transportu.
Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki
transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w
wymaganiach technologicznych.
Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i
kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
5.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu
zlokalizowania
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na
szerokości wykopu.
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót –
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż
wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w
sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej.
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 0,15 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,15 m gruntu powinno być
wykonane bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i
rozluźnieniem struktury gruntu.

.
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5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur
drenarskich odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową.
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości
30 cm zgodnie z dokumentacją projektową.
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.
5.5. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
dla kanałów o średnicy 0,40 m – 2,5 ‰,
dla kanałów o średnicy 0,30 m - 3 ‰,
dla odgałęzień o średnicy 0,16 m – 8 ‰
głębokość posadowienia powinna zapewniać przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze
niż 1,0 m (głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). Przy mniejszych
zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.
5.5.1. Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni
dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:
 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika - min.
1,50 m i max. 2,05 m),
 głębokość osadnika 0,95 m,
 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanałów 0,20 m należy wykonać o średnicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
-studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanału,
-studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów
bocznych,
-wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś,
-studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
-studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,
-w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy
stosować studzienki spadowe-kaskadowe.
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części:
-komory roboczej,
.
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-komina włazowego,
-dna studzienki,
włazu kanałowego,
stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
płytkich (kiedy
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia
rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową.
Komin włazowy powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0
m z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m. Posadowienie komina należy
wykonać na płycie żelbetowej przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu
znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio
na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg
PN-H-74051.
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na
obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz 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 wysokości min. 8
cm ponad poziomem terenu.
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo
stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości
poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.4. Studzienki na odgałęzieniach
Studzienki na odgałęzieniach należy wykonać analogicznie jak w przypadku studni
rewizyjnych.
5.5.5. Izolacje
Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. Rury stalowe
ze stali zwykłej stosowane jako rury ochronne powinny posiadać zewnętrzną izolację
bitumiczną ZO2.
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki
należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w dokumentacji
projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowanie i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do
betonu i zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. W
szczególności kontrola powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanałów,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanałów,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
.
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powinno wynosić więcej niż 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,
odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100
m powinien być zgodny z pkt 5.6.6,
rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót-rodzaje odbiorów:
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru
technicznego
robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN
1091.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych
faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej
części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonania wpustów i odwodnień liniowych,
wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
.
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wykonana izolacja,
zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających 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.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
8.3.1. Badania przy odbiorze częściowym:
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od
przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm,
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej,
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze
niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
- 0,151/m2 dla przewodów;
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
Szczelność przewodów tłocznych i ciśnieniowych, powinna zapewnić utrzymanie
ciśnienia próbnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej.
.
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Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10
barów).
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedłożony
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego,
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i
sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować
dokumentację powykonawczą.
Koszt wykonania próby (także zużytej wody) ponosi Wykonawca.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne,
.
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4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją
geodezyjną,
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu
zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych w
odbiorach częściowych
e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy użyciu wody systemu kanalizacji ciśnieniowej
oraz przepompowni ścieków.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z
a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacją geodezyjną,
e)protokółem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciśnieniowej,
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
końcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane
, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowę,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania z ulicy i sąsiadującej nieruchomości.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
.
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i
transportu na teren budowy.
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robót,
dostawę materiałów,
wykonanie robót przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnienie,
przygotowanie podłoża i fundamentu,
wykonanie drenażu korytkowego,
wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej,
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zagęszczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
.
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(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł.
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro"
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
20. BN-86/8971 -08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4"4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB44.I2.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do
odwodnienia dróg (październik 1983) KBł-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm;
wysokości 30 lub 60 cm
23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa,
1979-1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur
„Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
.
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