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SST - kanalizacja sanitama w m' Tarqówka

1. czĘŚĆoGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w połudnlowejczęści mlejscowościTargówka ''

1,2. Pzedmiot SST i symbol.

P,FedTi9tem..nini9j9zei SST'ęą wvnagania 9qtvczaĘ wk$ania l odbioru robÓt zwlazanvch z budowa orawitacvjnej sleci
olÓwnej kanalizacit sanltąmej z oąłaczami. ssT ozrrac

1.3. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robÓt wymienionych w pkt' 1 .1 .

odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć mieJsce tylko w przypadkach małych prostych i
drugonędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla-którycłr istnieje póńnoŚc, ze iodstdwowe ńyńiganń uęoą ópełńione'pny
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doŚwiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztukióuoowtjnej.
UWAGA: niniejsza SST nie unieważlia zapisÓw natury lechnicznej zamieszczonych w prgleilcie budowlanvn t proiekcta

Wawęzvn, peln'i rolę uzuoq|niaiąlil dia ozytoczdnvch projekiÓW w zakresib wym6gaw t€ohnicmych przy budogi-
kanalizacji sanitamej z pompowniami ścieków.-
1.4. Paedmiot izakres robót objętych SST
Roboty, ktÓrych dotyczy SST oĘmuJąwszystkie czynności podsbrłowe występujące przy montażu sieci kanalizacyjnych, z
materialów wg w/w projektu, oraz oblektów i uządzeń na tych sieciacn, a tajad roóóty iymtzasowe i towarzyszące'
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyJnych są m/n roboty ziemne, np.: zdoJmowanie i zwrot na stare
mlejsco humusu (warstwy ziemi urodzajnej), rozbiórka i odbudowa ulepszonych nawierzchni tereńu, wykopy, umocnienia ich
pionowych ścian, odwodnienia wykopÓw na czas montażu kanalizacji' zisypanie (gruntem roozińyń'lub z zakupu) z
zagęszczaniem gruntu, odwiezienie nadmiaru urobku i zagospodarowańie go Ńg wyniógart inwestora, przywrócenie terenu
do stanu sprzed daty rozpoczęcia robót budowlanych,

Do prac towarzyszących nalezy zalicryć między innymigeodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację
powykonawczą przywrócenie terenu (nawierzchni terenu)do stńu sprżed budowy'

1.5. Określenie podstawowe

ołreŚlenia podstawowe pq[ęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr g

"Warunków_Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWio) Sieci tłanłiżacyjnych'' wydanych'pńż'Centralny bśrooek
Badawczo'Rozwojowy T.i!l'!Llnstalacyjnej lNsTAL, odpowiednimi normami-oiaz ołiespńiamipodanymi w śpecyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogÓlne. pkt. 1'4.

1.6. ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robÓt jest odpowiedzialny za jakośc wykonania robÓt oraz za zgodnośc z dokumentacją projektową
postanowieniamizawartymi w zeszycie nr g WTWio dla sieci kanalizacyjnych, ST i foleceniami lnspektora niózoru oraz zó
sztukąbudowlaną' OgÓlne wymagania dotyczące robÓt podano w ST Kod cPV 450d00oo-7 ,,Wymagania ogÓlne" pkt 'l.5'

1.7' Dokumentacja robót montażowych sieci kana|izacyjnych
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnej stanowią

e pro1:ekt budowlany i projekt wykonawczy kanałizacjl sanitarnej,

' specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem
Ministra lnfrastruktury z dnia 02,09.2004 r, W sprawie szczegÓł-owego załresu i formy 

'dokdmentacji

projektowej, specyflkacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
fu nkcjonaln o-użytkowego (Dz' tJ' z 2004 r. N r 202, póz. 207 2),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie zrozporządzeniem Ministra lnfrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oiaz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz, U. z z|noz r. trtr ioa, póz, 953 z pÓz.
zmianami),

r dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego, lub jednostkowego
zastosÓwania, użytych wyrobÓw budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaóh
budowlanych (Dz. U' z 2004 r. Nr 92, pÓz. 881),

o protokoły odbiorÓw częściowych, końcowych i robÓt zanikających, z zalączonymi protokolami z
badań kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robÓt z
naniesionymi zmianami dokonanymi W toku wykonywania robÓt (zgodnie z art, 3, pkt 14 ustawy

J



$ST - kana.lizacia sanilama w m' Tarqówka

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U' '1974 Nr 89, poz' 414 )'

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robÓt

budowlanych.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robÓt, klasy robót lub kategorle robÓt

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągÓw i rurociąÓw do odprowadzania

ścieków
gdzie:

> grupa robÓt- określająpierwsze 3 cyfry

) klasa robót - określają pierwsze 4 cyfry

> kategoria robÓt - określa ją pierwszych 5 cyfr

2. MATER|AŁY ioBIEKTY

2.1. ogólne lvymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod

cPV 45000000-7 ,,Wymagania ogólne" pkt 2

Formalno.prawne wymagania dla materialÓw stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych, powinny mieć:

) oznakowanie znakiem cE co oznacza, Że dokonano oceny ich zgodnoŚci ze zharmonizowaną

normą europejską wprowadzoną do zbioru Poiskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją

techniózną pónstwa członkowsiiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, uznaną przez

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

> deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną plze?.. 
' 
producenta, jeżeli

dotyczy- onó wyrobu umieszózonego 
- w wykazie wyrobÓw mających niewielkie znaczenie dla

zdrowia i bezpieczeństwa okreŚlonym przez Komisję Europejską lub

) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Że są to wyroby nie podlegające 
' 

obowiązkowemu

oznakowaniu cE, dla ktÓrych dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną

bądż uznano za ,,regionalny wyrób budowlany".

) system KS zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009;

> system KS posiada aprobatę lBDiM

2.2. Kanały KS

Kanały - wymagania podstawowe w zakresie parametrów technicznych:
- grawitacy1ne kinały'KS z kielichowych rur PVC-U, klasa S - SN8, ścianki lite, rury winny spełniaÓ warunkiokreślone w

PN-EN 1401-1;1999.

2.3. Studnle KS

Studzienki kanalizacyjne musząspełniaÓ warunkiokreślone w PN-EN 'l0729:1999.

Studzienki rewizyjne (włazowe) powinny być wykonane z materiałów trwałych.

a) wymagania dla studzienek betonowych wg projektu, oraz j.n.:

> beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, o parametrach technicznych wg projektu;

> kręgi betonowe i żelbetowe łączone na uszczelki gumowe;

) w zakresie wytrzymałości kręgi muszą byÓ przystosowane:

I do zabudowy w gruncie niespoistym i silnie nawodnionym;

r zagłębienia dna studni do 5,0m poniżej powierzchni terenu, po której odbywac

się będzie ruch ciężkich pojazdÓw mechanicznych;

! cegla kanalizacyjna wg PN'76/B-'12037,

b) wymagania dla studzienek z sztucznego tworzywa: musząposiadaÓ aprobaty techniczne lBDiM i coBRTllNsTAL

Średnlca wewnębzna studzienki wla-zowej (rewizylnej) wg proiektu. \Ą/ysokośÓ komory ryb9cze.l' 
jeśli warunki tergnowo na

to pozwalają winna wynosić 2,0 m' Średnice i glębokości sludzienek ol$eśla proJekt budowĘny. 
.

urlułoł ] wymug'nia szczegÓłowe w zarńśie parametrów technlcznych studni kanalizacyJnych podano w proJekcie

budowlanym i projekcie wykonawczym.

2.4. Rury przejściowe do zabudowy bezwykopowej.
4



S8T _ kanaliza.cja sanitama w Ę. TaroÓwka

Rury stalowe czarne fabrycznie izolowane, lub z innego materiału nadające się do wykonania pzecisku. Rury
kanałowe w rurach przejŚciowych montowane na płozach ze sztucznego iworzywa. Koicówki rui przejŚciowycń
uszczelnione pianką poliuretanową i manszetą gruntoodporną. Zabudowa rur przewiertem poziomym lub przeóisk
silownikiem hydraulicznym.

2.5. Pompownie ścieków.

Pompownia P1

Pompy do ściekow z fekaliami o Wolnym przelocie kulowym max 70 mm
Obliczeniowa moc pompy P1 - 3,03 kW
Rozruch silnikow - bezpoŚredni
lloŚÓ pomp - 2szt. (podstawowa + rezeruowa);
Praca pomp _ przemienna (możliwość pracy róWnoległej)
Punkt pracy pompy Q-6,8 l/s, H-9,6 m,

Zbiornik P1
Zastosowano zbiornik s120015725 z wibrobetonu klasy C40/50 HSR (beton siarczanoodporny) wg PN-EN 206-1,
wodoszczelnośc min. W10.

Zbiornik pompowni, wyposażony jest w następujące urządzenia:
- dno zbiornika wyprofilowane w sposÓb utrudniający zaleganie części stałych ściekÓw- przykrycie włazowe klasy D400
- kominki wentylacyjne z biofiltrem eliminujący odory wydobywające się z pompowni'
- drabinkę ze stali kwasoodpornej;
- podest dla obsługi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej;
- płyta tłumiącą (separującą) do czujnikÓw poziomu i sondy hydrostatycznej;
- deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego,

- zasuwę nożową na wlocie kanału grawitacyjnego z pzedłuŹonym tzpieniem zasuwy - obsługiwana
z poziomu terenu,

- sondahydrostatyczna;
- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej;
_ łańcuchy ze stali kwasoodpornej, do opuszczania iwyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprzęgającymi do pomp w weĘi stacjonarnej wykonane z żeliwa

(GG 40 z powlokąepoxy).

Hydraulika P1

W pompowni P1 (istniejący rurocią tłoczny Q90r9'2) pompy z wirnikami otwańymi typu vortex o
wolnym pzelocie max 70mm (wirnik o swobodnym pzelocie plzeznaczony do pompowania ścieków
zawieĘących większe ciała stałe, substancje włÓkniste, itp,) lub pompy z wirnikiem śrubowo-
odśrodkowym o wolnym pzelocie 50mm,
Na etapie zamawiania pompowni u producenta naleŻy uzgodnić rodzaje zamawianych pomp z
Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Pompy w weĄi stacjonarnej mogą byÓ łatwo wyjmowane i opuszczane wzdłuż prowadnic; łącznik
przymocowany do kołnieaa tłocznego, łączy się automatycznie z dopasowaną podstawą zamontowaną
na dnie komory; pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod działaniem własnego ciężaru

Komora zasuw z kręgÓw betonowych a1500l2000 w świetle, wyposażona w właz żeliwny fi 800, klasy
D400, drabinkę ze stali kwasoodpornej, zawory zwrotne kulowe kolankowe do ściekÓw i zasuwy
nożowe kołniezowe zamontowane na rurociąach tlocznych jak również zasuwę nożowąz
pzedłużonym lzpien iem Zasuwy odwadn i ającej komorę zasuw,

5
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Sterowanie.

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilająco - sterownicza (wykonana W oparciu o obudowę

z twozyw sztucznych o stopniu ochrony lP 66, odporności na udezenia lK10, w kolorze jasnym

wyposażona w podwÓjne drzwizzamontowanym kompletnym układem zabezpieczającym od strony

elektryczneitakim jak:

_ asymehia napięciowa;
- zmiana kierunku wirowania faz;

- zwarciowe;_ nadprądowe;_ asymetria prądowa silnikÓw pomp;

- ochronniki pzeciwprzepięciowe klasy C;

- zabezpieczenie różnicowo - prądowe;

Ponadto na wyposaŻeniu szafy znajduje się:

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

- modem GSM/GPRS
- grzejnik antykondensacyjny ztermostatem do ochrony elementow elel<tronicznych;

_ ośuetlenie wewnętrzne szafy;

- gniazdo remontowe dla obsługi230V;

- gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego Oraz przełącznik sieć - agregat;

- amperomierze do pomiaru prądu pomp;

- pzełącznikiv,tyborusterowania:automatyczne_ręczne;

- optyczno-akustycznysygnalizatorstanÓwawaryjnych;
- rozlącznik głÓwny,

Elementem zarządzającym pracą przepompowni będzie przemysłowy sterownik mikroprocesorowy

z modułem wejść analogowych oraz wyświetlaczem (panelem operatorskim); komunikuje się za

pomocą radiomodemÓw, modemow i sieci telefonicznej, a takŻe sieci GSM (wysyłanie informacji

tekstowych sMs tub komunikacja z wykorzystaniem protokołu GPRS); syslem sterowania

współpracuje z większością dostępnych na rynku pakietów wizualizacyjnych' Szafa sterownicza

wyposaŻona zostanie w modem GSM/GPRS (wysyłanie intormacjitekstowych SMS oraz wizualiacja

sfanu przepompowni na komputerze odbiorcy).

Do sterownika podłączona zostanie sonda hydrostatyczna ze stalikwasoodpomejoraz dodatkowe dwa

pływakowe czujniki poziomu.

Algorytm sterowniczy realizowac będzie następujące funkcje:

. załącza iwylącza pompy w zaleznoŚciod poziomu ściekÓw w komoae;

r realizuje przemienną pracę pomp;

o automalycznie zalącza kolejną sprawną pompę w paypadku awarii jednej z nich;

o prZesuwa rozruchy pomp w czasie;
. blokuje załączenie pompy, której układ zabezpieczający wykrywa awarię;

. blokuje włączenia pompy gdy częstotliwoŚÓ włączeń paekracza dopuszczalną

e ZdpeW[ia kontynuowanie procesu bez konieczności ponownego ustawiania parametrow pracy

pŻepompowni w przypadku braku zasilania lub wyłączeniu układu;

o zabezpiecza pompy pzed pracą "na sucho'';

. posiada możliwoŚć włączenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne

zalączanie;
o posiada moŻliwoŚÓ ograniczenia iloŚci pracujących pomp np. ze względow energetycznych;

przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za poŚrednictwem dwÓch

dodatkowych czujnikÓw pływakowych

6
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Pompownia P2
Pompy do ściekÓw z fekaliami o wolnym pzelocie kulowym max 50 mm
Obliczeniowa moc pompy p1 - g,b kW
Rozruch silnikow - bezpośredni
llość pomp _ 2sA. (podstawowa + rezerwowa);
Praca pomp - przemienna (możliwoŚó pracy równoległej)
Punkt pracy pompy O -(3-4) l/s, H - (21,9-3S,S) m s,w.,

Zbiornik.

Zastosowano zbiornik s120014250 z wibrobetonu klasy C40/50 HSR (beton siarczanoodporny) wg pN-

EN 206-1, wodoszczelnośÓ min' W10.

Zbiornik pompowni, Wyposazony jest w urządzenia jak w pompowni P1'

Hvdraulika

W pompowni P2 (rurociąg tłoczny Q63/55,4) przewidziano do zastosowania pompy z wirnikiem
otwańym typu vortex o wolnym pzelocie 50mm lub pompy z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym o
wolnym przelocie 50mm.
Na etapie zamawiania pompowni u producenta należy uzgodnió rodzaje zamawianych pomp z
Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.
Pompy w weĘi stacjonarnej mogą być latwo wyjmowane i opuszczane wzdłuz prowadnic; łącznik
przymocowany do kołnieza tłocznego, łączy się automatycznie z dopasowaną podstawą zamontowaną
na dnie komory; pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod działaniem własnego cięzaru.

Komora zasuw z kręgów betonowych o1500/2000 w świetle, wyposażona jak komora pompowni P1.

Sterowanie.

Sterowanie identyczne jak pompownią P1

3' WYMAGANIA DoTYczĄcE sPRzĘTU l MAszYN

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod cPV 45000000.7
,,Wymagania ogólne" pkt 3

Do wykonania robÓt należy stosowaÓ jedynie taki spzęt, ktÓry nie spowoduje niekozystnego wpływu na jakośÓ
wykonywanych robót. Spzęt używany do robot powinien być zgodny z ofeńąWykonawcy i powinien odpowiadaÓ
pod względem typÓw i ilości wskazaniom zawańym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
pzez lnwestora' W pzypadku braku ustaleń w takich dokumentach spzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowan y przez I nwestora.

> Spzęt stosowany do wykonania robÓt musi byĆ utąmywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniaÓ
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania'

) Wykonawca powinien dostarczyÓ kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

> Wybrany spzęt nie może byó zmieniany bez zgody inwestora.

4. WYMAGANIA DoTYczĄcE TRANSPoRTU

ogóIne wymagania dotyczące transpońu podane zostały W sT Kod cPV
45000000.7,,Wymagan!a ogólne'' pkt 4

7
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4.1, Wymagania dotyczące przewozu rur z twonyw sztucznych

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnic następujące dodatkowe wymagania:

> rury należy przewoziÓ wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne

w'sporniki o maksymalnym'rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą byĆ dluższe

niż 1 m;

> jeżeli przewożone są lużne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokośÓ ladunku

nie powinna przekraczaó 1 m;

) podczas transportu rury powinny byÓ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe częŚci

środkÓw tranśpońu jai Śruby, łańcuchy, itp' Lużno ukladane rury winny być. zabezpieczone przed

zarysowaniem'podłożóną tekturą falistą'i deskami przy lańcuchach spinających boczne ściany skrzyni

samochodu;

> _ podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia - platforma

samochodu powinna byĆ ustawiona w poziomie,

Według istniejących zaleień pzewÓz powinien odbywaÓ się pzy temperatuze otoczenia -5"C do +30"c'

4,3, Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1, Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z twozyw sztucznych

Studzienki podczas transpońu musząbyć zabezpieczone pzed uszkodzeniem. Powinny być uło'żone ściśle obok

siebie i zabezpieczone pzed pzesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi-najlepiejtaśmami

parcianymi).

Fowieachnie pojazdów pzewożących studzienki musząbyć równe i pozbawione ostrych lub wystających

krawędzi.

4'3,2, Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow

prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewoziÓ w pozycji ich wbudowania. Podczas transpońu

muszą byÓ zabezpieczone pzed możliwością paesunięcia się. Pzy transporcie prefabrykatÓw w pozycji

pionowej na kołowych środkach transpońu powinny być one układane na elastycznych podkładach'

4.4. Składowanie materiałów

4.4.1. Składowanie rur i ksztaltek w wiązkach lub luzem

Rury i ksztaltki należy w okresie przechowywania chronic przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i

temperaturą przekraczającą 40"C.

Przy dlugotnłałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed dzlalanlem światła słonecznego

przez pnykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folią nieprzeżroczystą z PVC lub PE) lub

ivyłoninió z-adaszenia' Należy zapewniÓ cyrkuiację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie

ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składowac po lrzy, jedna na drugiej do wysokoŚci maksymalnej 3 m, przy czym

rańii wiązeł winny spoczywaÓ na sobie, luŹne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podlożu,

na podklahkach drównianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku

zabezpieczone pzez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. WysokośÓ układania rur w stosy nie

powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne Warstwy oddzielaÓ przekladkami drewnianymi,

Stos należy zabezpieczyi pzed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy

pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1 - 2m'

4.4'2. Składowanie studzienek z twozyw sztucznych

SkładowaÓ należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były narażone na uszkodzenia.

Mogą byÓ przechowywane na wolnym powietzu, lecz w temperaturze poniżej 40"C. Studzienki należy chroniÓ przed

kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Składowanie studzienekprefabrykowanych

Elementy prefabrykowane należy składowac na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty

drobnowymiarowe mogą być ukladane w stosach o wysokości do 1,B0 m. Stosy powinny byÓ zabezpieczone pzed
przewrÓceniem.
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5. WYMAGAN|A DoTYczĄcE WYKoNANIA RoBÓT
5.1. Ogólne zasady Wykonanla robót podane zostały W ST Kod cPV 45000000.7 ,,Wymagania ogólne. pkt

5

5.2, Warunki pzystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami projektu
budowlanego i wykonawczego, w/w ST kod cPV 45oooooO-7 ,,Wymagania ogólne" pkt 5, oraz z Wymogami
niniejszej SSTW|OR.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odkładania ziemi, odwożenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robÓt od lnwestora i komisyjnego przejęcia terenu
pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.
Projektowane osie kanalów (przewodÓw) naleŻy oznaczyć w terenie w sposÓb tnvały i widoczny z zalożeniem ciągu reperÓw
roboczych. Punkty na osi hasy należy oznaczyĆ za pomocą drewnianych palikÓw izw. kołkÓń osiowych z gwożdżmi. Kołki
osiowe naleŹy wbić na każdym'załamaniu hasy iw osiach ńszystkicnituo'zienek kanałowych. Na oo'cinlrac-n prostych kołki
osiowe należy umieszczaÓ w odległości 30 - 5d m' Na każdym ódcinltu należy utwozyć conajmniej 3 punkty' Ciąg reperow
należy nawiązywać do reperÓw sieci państwowej.
obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie drÓg dojazdowych do stref montażowych rurociągu i studzienek'

5.4. Roboty ziemne i demontażowe
Wykopy ryl$y wykonymćj:!Łgyg|9 

9bq{o1ane zgodnie z BN-B3/B336-02 izachowaniem zapisÓw, przede wszyslkim w
zakresie BHP, w RozPoRzĄDzENIU MlNlsTRA |NFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003 r. w sprar'lie bezpiecieństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U, 2003 nr 47 poź.401) - pod szczególnąuwagę należy
tu wziąć zapisy w rozdziale 10'
Metody wykonywania robót:
> sposobemmechanicznym;
) sposobem ręcznym wyrÓwnywanie podloża pod kanaly;> sposobem ręcznym wzbliżeniach i skrzyzowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym'
Do rozparcia ścian wykopu stosowaÓ materiały zaakceptowane pzeiińspektora nadzoru.

5.4.1. Podstawowe zasady Wykonywania wykopów

1) Wykop należy rozpocząÓ od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z
wykopu w dół po jego dnie,

2| obowiąkiem Wykonawcy jest zapewniÓ bezpieczne pzejście, po tymczasowych kladkach dla pieszych, przez
wykonywane wykopy pieszym uczestnikom ruchu drogowego.

3) Wykop wąsko przeshzenny należy odeskować z zastosowaniem atestowanych szalunkÓw
plytowych lub wyprasek stalowych,

4) Dno wykopu powinno być rÓwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej
jak dla kanałÓw. Spód wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na poziomie óron 

'zo 
cń

wyższym od rzędnej projektowanej bez względu na rodzaj gruntu, Spód wykopu wykonanego
ręcznie należy pozostawiĆ na poziomie wyższym od rzędnej projertowanej o 

-ok, 
5 óm, a -w

_ przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok.20 cm wyższym od zędnej projektowanej.
5) Do obniżenia poziomu wody gruntowej w gruntach przepuszczainych'stbsować igbnftry wpłukiwane' W

gruntach spoistych stosować drenaże tymczasowe w dnie wykopu. Warunki gruntowo-wodńe i sposÓb
odwodnienia wykopów podano rÓwnież w projekcie KS.

9) Wykop należy wykonaÓ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
7) ?r!v wykonywaniu wykopu w bezpośrednim sąsióoztwie istniejącej budowli na głębokoŚci dolnej

lub większej niż glębokośc posadowienia tych budowli lub uzliĄenia podziemńego (wodociągi,
kanaly) należy j e zabezpieczy ć przed osiad aniem i od ksztalcan iem,

B) W trakcie wykonywania robót ziemnych nad otwańymi wykopami ustawic łaty celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i pźewodu oraz kontrolę zęonyón dna. ł-aty
celownicze należy montowaÓ nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powieizcńnią terenu ń
odległościach co 30 m. Łaty powinny mieć wyraŹne i trwałe oznakowanie projekńwanej osi
przewodu. GÓrne krawędzie celownikÓw należy ustawić zgodnie z zędnymi projektowanyńi za
pomocą niwelatora.

9) W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych należy
zachować co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawaÓ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;

9
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_ powierzchnie terenu powinny byÓ wyprofilowane ze spadkiem umożliwiającym latwy odplyw wody poza teren

przylegający do wykopu;

10) Zab'ezdieczónie srrzyzowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągi, kanały, kable) powinno byÓ
' 

wykonane wg projektu i z uwzględnieniem zaleceń gestorÓw uzbrojenia podziemnego.

1,1) Wydobyty gńnt ź ńyropu pjwinien byÓ odwieziońy poza wykop, lub pozostawiony do zasypania jeŚliwarunki

terenowe na to pozwalają i za zgodą inspektora nadzoru,

12) Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4.2. Przygotowanie podłoża

1) Przewody (kanaly) należy układac W wykopie na .odpowiednio 
przygotowanym podłożu' Przed

' 
pąstąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

2| w ' wyropacn, g'dzie występuje grrlnt piaszczysty (piaselr._ gruby i częściowo piasek drobny)' 
podłożem pod kanaiy będzie grunt rodzimy (grunty rodzime wg PN-B_02480)

3) W wykopach, gózij wy"stępuje gruńi giiniasty lub skalisty podlożem pod kanały będzie grunt

pozyskany zzewnąlrz-l i ll kategorii, zagęszczalny.

4| Podsypka i obsypka kanałÓw zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5) Grubośc zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż:

6) 0,15 m' przy zagęszczeniu ręcznym

7| 0,30 m. przy zagęszczeniu mechanicznym
8i oopus'.'ańe 

- 
odchylenie W planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może

przekraczac 10 cm,

9) iąÓznlca rzędnych wykonywanego podloża do rzędnych przewidz'nnych w Dokumentacji Projektowei nie może w

żadnym pui't<ci. priekraczać w}rtości t 5 cm . Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu

spowodolvaÓ spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenie spadku projektowanego.

t0) VtilgotnośÓ zagęszczonego grun-tu powinna 6yć równa optymalnej lub wynosiÓ co najmniej 80 7o jei wietkości wg PN-B-

02480,
1l) odchylenie wskażnika zagęszczenia gruntu powinno być mniejsze od20/o'

5'4.3. Zasypywanie Wykopów z zagęszczaniem gruntu.

Zasypywanie wykopÓw ponad podłożem i obsypkę kanalÓw sanitarnych wykonywaÓ warstwami co.20-30 cm, Materiał

zasyiówy powinien'byÓ iÓwnomiernie układany iiajęszcrany, o optymilnej wilgotności nie przekraczającej wartości ' 20 %

do +10 o/0.

Wykopy w pasach drogowych zasypaÓ gruntem zagęszczalnym, ilośĆ gruntu do wymiany wg dokumentacji technicznej. Za

iio'se giuntu oo zasyp-ki ńzumieó'naleiy objętośó-wykopu-pomniejszoną o objętoŚć wyp-elnień, na która składają się

objętoici: kanaly, stuózienki, podsypka (tocmi, obsypt<a (h=Dz kanału) i nadsypka (s!cq! z-a9yqanie wykopÓw w pasach

oróóowycn wykónać rygoryśtycznió przóstrzelając lapis! w normie technicznej PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe,

roboty ziemne, wymagania i badania.

W pjsach urogowycń wskażnik zagęszczenia gruntu w każdej warstwie powinien byÓ nie mniejszy niż 0,97 pod drogami i

0,9'5 w terenidnieutwardzonym prłybgłym ddjezdni drÓg' WskaŹniki maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby

Proctora wg PN_B-04481 Wsk;Źnik z'ag{s:zczenid gruntu naieży przyjmowaÓ wg BN - 7218932-0| Zarądcy drÓg publicznych'

w swoich o-EcYz,.lRcn, mogą stawiaó inne wymagania w zakrósie zasypki wykopów i w zakresie wskaŹnika zagęszczania

gruntu. Ewentualne odstęp-siwo od DECYŹJI Żatządcy drogi winno byc pisemnie uzgodnione z Zaządcą drogi,

Źagęszczenie podsypki, obiypki i nadsypki powinno byó zlodne rÓwnież z instrukcjąproducenta zastosowanych materialÓw

- rur na kanały KS.
Wskaźniki zagęszczenia winny byÓ badane przez uprawnione do tego laboratoria.

5.4.4. lnwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po wykonaniu obsypki i nadsypki winna byc Wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawczapŻez

uprawniony uprawnionego geodetę.

5.5. Montaż kanałów grawitacyjnych.

5.5.1. Wymagania ogÓlne

Przed montażem rur i kształtek należy dokonać ich oględzin, Powielzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz ksztaltek

powinny byÓ gladkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione-nierówności, pońw i jakichkolwiek !lll.! !:1|9d'.ń w stopniu

Lniemoilir^iiaj{cym spełnienie wym'agóń okreśionych w normach PN-EN '1401-1:1999, PN_EN 1401'3:2002(11) oraz PN_EN

1B52-1999, ńŃ_EN t'gszAl:z0d4. Uśzczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681_2.

Potaqzenia tdettcttowe na m
Montaż polączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzonąuszczelką(pietŚcieniem

elastomórowym), do określonej $ęóokości' Do|uszćzalne jest'stosowanie 
_środka 

smarującego ulatwiającego wsuwanie.

Należy zwrÓóić szczegÓlną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.
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5.5.2. Wymagania szczegółowe w zakresie montażu dla kanałÓw grawitacyjnych
r) Roboly montażowe prowadziÓ W temperatuze otoczenia od 0'c do ł30'c, Polączenia rur

wykonywaÓ w lemperaluze otoczonia nie niższej niż 0.C'2| !rcsoo montaŹU. ' pnewodÓw powinien zapewniÓ utrzymanie kietunku i spadków zgodnie z
Dokumentacją projelrtową

3} Rury do wykopu opuszczac sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego,

4'l Ukladanie odcinka kanału może odbywaÓ się tylko na przygotowanym podłożu' Podloże powinno
byĆ prolilowane w miar.ę układania. rur, a giunt z poółozi wykorzystaÓ 

'dó 
stabiliźacji ułozone; już części pl.ie"oou'

w$onując częściową obsypkę po obu stron}ch rury,
ql Należy zwróciÓ szczególną uwagę, aby osie lączonych odcinków pokrywaly się.
6) Pnewód po ułożeniu powinien ściśle przylegaÓ do podloŹa na całej swej dlugości' w co najmniej 1l4 jegoobwodu z

wylączeniem zlącz.

7^| ZĘcze powinno być odslonięte do czasu pneprowadzenia próby szczelności'8l Pngyodr musą być ukladane ze spadkaml podanymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne spadki nie mogą być
mniojsze od podanych w Doku mentaeji projektoweJ.

9) Nie dopuszczalnym jest wyńwnywanie kieiunku ulożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementÓw
jak; kawalki drewna, kamieni, wyrobÓw botonowych itp.

10) oucrryenie ulożonąo pzewodu do ustalonego w dokumentacji technicznej kierunku nie powinno przekraczac ,l cm .

|CI.oery$ooowej metodzie budowy kanalizicjl maksymalna bdchyłka w poziomie nie może przekraczać 15cm/50m
kanału, odchylkę należy korygować pzy wyidnywaniu następnegb odcinka od studzienki startowej do studzienki
wejŚdowej,

11} Ęzenle elemenlów rurowych w odcinkach G-metrowych na lączniki dostarczone przez producen la wraz z rurami,
pnede wszyslkim wg lnstrukcjl producenta stosowanych materiałow.

12) Łączenie odcinkÓw krÓtklch z PVC-U dokonaÓ po docięciu rur do wymaganej długości' frezowaniu jej końcÓwek,
wykonaniu polączenia klellchowego. Frezowanlg rur wylionywaó pod rątem 15" w-stosunku do osi iuiy i oługoió
równą 2_krotnej grubości rury.

13) nury shukturalne z polipropylenu (w pzypadku zastosowana| lączyć na kielichy z uszczelkami wg inshukcji
producenta zastosowanych rur.

14) eoączenie projektowanego kanalu z rur z lworzywa sztucznego z studzienkami betonowymi wykonaÓ szczelnie z
zastosowaniem tulei PVC z uszczelkągumową

15) ctębołosć posadowienia rurociągów i kanałów zgodna z Dokumentacją PĄektową.

!6) no zakończeniu dnia roboczego należy końcowki rur zabezpieczyÓ przed zamuleniem (folią lub deklami).
17) Montowane kanały z twozyw sztucznych w terenie nawodnionym winny być iabezpieczone

przed unoszeniem, po zasypaniu wykopu, przez WYPÓn nvónÓsTATYcZNY.
18) w czasie wykonywania robÓt montażowych sieci kanalizacyjnych należy ściśle przestrzegaó instrukcji i zaleceń

producentów wszystkich materialów zastosowanych do ich bubowy.

5,6. Studzienki kanalizacyjne

Sludzisnkl 
-kanalizacyjne 

powinny być szczelne i musząspełniaĆ wymagania okreŚlone w PN-B/10729:1999.
studzienłl kanalizacylno wykonaĆ zgodnie z dokumentacją projekiow{i zgodnie z instrukcią producenta zastosowanych
matodałÓw na studzienki.

9ttJdłięn h.ą.in spę.|tpyjn ą.ęts!ąd ą s ię. ł
' ruł trzonowej
> kinety PCV( PP, PE)
) zwieńczenia z pokrywą
) zwieńczenia studzienek inspekcyjnych wyposażone w pierŚcienie odciążające wg projektu,

Studzienka rewizyjna składa się z:
) komory robczej;
> kinety betonowej;
) komory wlazowej;
> zwieńczenia: pokrywa, właz kanalowy;
) stopniwlazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokośÓ co najmniej 2m., dla studzienek płytkich, których glębokoŚć wymuszona jest
warunkami terenowymi,.dopuszcza się wysokośĆ mniejszą niż 2m.
Studzienki inspekcyjne wyposażyÓ w pokrywy żeliwne o klasie obciążenia wg projektu budowlanego'

SST _ kanalizacia sanitarna w m. TarqÓwka
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Poziom włazu (na studzienkach rewizyjnych) i pokrywy (na studzienkach inspekcyjnych) w powierzchni utwardzonej

powinien być z nią równy, natomiast wiriwniłacn i źiel'eńach gÓrna krawędż wlazu i pokrYWY powinna znajdować.się

ininimum s oo a'cm pónad poziom terenu, W ścianie komory i komina włazowego studzienek rewizyjnych należy

iimontowao mijankowe stopnie wlazowe. Zamiast stopni włazowyih zastosować można drabinki z materialu nierdzewnego,

Zwieńczenia studzienek inspekcyjnych wzmacniać gruntem stabilizowanym cementem.

UWAGA: Wymagania szcźegółowe dla siudnl kanatizacyjnych podano W projekcie budowlanym i

projekcie wykonawczym.

6, KoNTRoLAJAKoŚc! RoBÓT

6.1. ogóIne zasady kontroli jakości robót podane zostały w sT Kod CPV 45000000'7

,,Wymagania ogólne'' pkt 6

6.2. Kontrolę wykonania sleci kanalizacyJnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami

określonymi w zeszycie nr 9 ,,Włunków Technicznych Wykonania i odbioru Sieci

Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbione".

Wvkonawca iest zobowiazany do stalej i svstem?tycznej kontroliwykonanych robót. W sŻczegó|nośoi kontrola EowiĘn4
gĘeJlnowaÓ:

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych punktÓw wysokościowych z
dokładnościądo 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopÓw przed zalaniem wodą

badanie i pomiary szerokoŚci, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub

betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie z Dokumentacją Projektową zabudowy przewodÓw i studzienek

badanie odchylenia spadku kanalu,

sprawdzenie prawidlowości ułożenia kanalÓw ,

sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia kanałÓw na złączach,

Kanal powinien byc poddany badaniu w zakresie szczelności na infilhację wód gruntowych do kanału.

PrÓbę szczelności należy przeprowadziÓ zgodnie z wymaganiami normy PN - 92/8-10735'

badanie wskaŹnikÓw zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociqgÓw

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek Ściekowych ( kratek ) i pokryw wlazowych

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową'

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odległoŚci krawędzi wykopu w dnie od usta|onej w planie osi wykopu nie powinno wynosiÓ więcej niż t 5

Cil'
odchylenie wymiarÓw w planie nie powinno byÓ większe niż 0,1 m.,

odchylenie grubości warstw podloża nie powinno przekraczać + 3 cm,

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać t 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi pzewodu ustalonej na

ławach celowniczych nie powinno paekraczaÓ t 5 mm,

odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5 %

projektowanego spadku (pą zmniejszonym spadku) i +1o % prolektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

wskażnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na dlugości 100 m. powinien być zgodny z

proiektem;

rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do t 5 mm .

6.3.1. Badania szczelności zmontowanej kanalizacji.

SzczelnośÓ pzewodÓw wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadaÓ zgodnie z zasadami określonymi w PN'EN

1610:2002' Badanie to powinno byÓ przeprowa dzone z użyciem powletza (metoda L) lub wody (metoda W).
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Pzewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelnoŚci pzy uŻyciupowiehza), gdy
spadek ciśnienia zmierzony po uplywie czasu badań jest mniejszy niÓ określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jeżeliw czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy przeprowadziÓ badanie
wodą i wyniki te powinny byÓ decydujące'

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli iloŚÓ wody dodanej (podczas
wykonywania badań) nie przekracza:

o 0''l5 l/mz w czasie 30 min, dla przewodÓw;

ł 0,20 l/mz w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi;
r 0,40 l/mz w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych;

t powierzchnia w mz - odnosi się do wewnętznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.

6.3.2. Badania spadków i odkształceń kanałów

Badanie obejmuje:
pomiar Jzędnych dna kanałow pzy sąsiednich studzienkach i sprawdzenie zgodności z lzędnymi
projektowanymi

pomiar odkształceń popzecznych i podłuznych, kanałów z twozyw sztucznych, z wykozystaniem
specjalistycznej kamery,

7. WYMAGANIA DoTYczĄcE PRZEDMIARU loBMIARU RoBÓT

7.1. .0gólne .zasady obmiaru robót podane zostały w sT Kod cPV 45000000.7
,,Wymagania ogólne" pkt 7

7.2. Jednostki izasady obmiaru robót
Obmlar robÓt Ędde określaÓ faktyczny zakres wykonanych robÓt, zgodnie z dokumentacjąprojektowąi SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7 .2.1' Jednostki i zasady obmiaru robÓt tymczasowych

Robotami tymczasowymi pą budowio shcl kanalizacyjnyeh są roboty wg p, 1.4. Zasady obmiaru tych robÓt należy przyjąÓ
takle same jak dla robót ziemnych określone w oapouóbńicn rdtatog.ńn'- 

'

Jednostkamiobmiaru są
o wykopy i zasypka - [mr]

a umocnienie ścian wykopów - [mz]

o wykonanie podloża - powierzchnia podłoża o konkretnej grubości warstwy [m2] lub objętość [mo| - iloczyn długości,
grubości i szerokości warstwy.

a obsypka i nadsypka (warstwa po bokach rury o grubości rÓwnej zewnętrznej średnicy rury plus nadsypka nad rurą o
grubości 30 cm)w [m{

t pompowanie wody, odwodnienia wykopÓw, w m-g (maszynogodziny).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

obmiaru robÓt podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
. rodzaj rur iich średnice,

o rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych,
r glębokość posadowienia rurociqgu licząc od powierzchni terenu,
. poziom wody gruntowej.

Długość kanalów obmierza się w mehach wzdłuż osi. Do dlugości kanałów nie wlicza się komÓr i studni rewizyjnych
(licząc ich wymiar wewnętrzny).

Zwężkizalicza się do przewodów o większej średnicy'

Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem grubości podłoża, a obetonowanie
kanalÓw - w metrach sześciennych zużytego betonu.

Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zależnie od średnicy,
rodzaju grunlów, metody wykonania (otwańy wykop, metoda studniarska) i głębokoŚci. GĘbokośó studni określa się jako
rÓżnicę rzędnych włazu i dna studni'
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DlugośÓ odcinkÓw kanałÓw i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyÓ między osiami studzienek

rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.

8. oDBlÓR RoBÓT

8.1. ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod cPv 45000000.7 ,,Wymaganla ogÓlne"

pkt 8

8.2. Badanie przy odbioze siecl kanalizacyjnych należy pzeprowadziÓ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze . rodzaje badań

Badania przy odbioze przewodÓw sieci kanalizacyjnej zalezne są od rodzaju odbioru technicznego robót' odbiory

techniczne robÓt składają się z odbioru technicznego częściowego dla robÓt zanikających i odbioru technicznego

końcowego po zakończeniu budowy'

Badania pą odbiorze powinny być zgodne z PN_EN16'10.

8.4. Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbioze technicznym częściowym polegają na:

ł -zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu

od osi wytyczonej nie powinno pzekraczaĆ t2 cm' Dopuszczalne odchylenie zędnych ułożonego przewodu od

pzewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać t1 cm,

r zbadaniu podłoża naturalnego plzez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W pzypadku naruszenia

podloża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony nadzorem inwestorskim;

ł zbadaniu podloŻa wzmocnionego plzez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z

dokumentacją

o zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki pzewodu, który powinien byÓ drobny i

Średnioziamisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien być zagęszczony;

l zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 'l610

dla kanalizacji grawitacyjnej.

SzczelnośÓ przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaÓ utrzymanie przez-okres 30 minut

ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem oóoónego ocicińra pnewodu wodą do poziomu terenu, Ciśnienie to nie

może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza się wykonywanie prÓby szczelności za pomocą powietrza wg PN'EN 't610,

Wyniki badań, powinny byc wpisane do dziennika budowy, ktÓry z protokolem prÓby szczelnoŚci przewodu,

inwenńryzacją geooózy;ną (aopus.c.. się inwentaryzację szkicow{ oraz ceńyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi

normami iapiónatami-teóńnicznymi' doiyczącymi ruri kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustÓw i

studzienek kanalizacyjnych jest pizedlożohy pooczas spisywania protokolu odbioru technicznego - częściowego, który

stanowi podstawę do rieóyzji-o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej,

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego częŚciowego.

Kierońnik óudowy jest zobowiązany, zgodnie z art' 22 ustawy Prawo budowlane, pzy odbiorze technjcznym - częściowym

przewodu kanaliiicyjnego, zgtosle ińwestorowi do odbioiu roboty ulegające zakryciu, zapewniÓ dokonanie prÓb i

sprawdzenie przewoóu, zipewńic geodezyjnąinwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

8.5. odbiór techniczny końcowy

8.5'l. Badania pzy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

a} zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjągeodezyjną

b) zbadaniu zgodności protokolu odbioru wynikÓw badań stopnia zagęszczenia

wykopu;

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyinych;

d) zbadaniu protokołÓw odbiorow prób szczelności przewodÓw kanalizacyjnych.

1,4

gruntu zasypki
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8.5.2. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, ktÓry z:

a) protokolami odbiorÓw technicznych częŚc|owych przewodu kanalizacyjnego;
bl proiektem zs zmianamiwprowadzonymi podczas budowy;

9| wynikami badań stopnia zagęszezenia gruntu zasypki wyłopu;
d) lnwentaryzacjągeodezyjną
e) protokołem szczelnoścj systemu kanalizacji grawitacyjnej' należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym

przewodem sieci kanallzacyjnej,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego,
T0r0.n p9 budowie przewodu kanalizacyjnąo powlnien byÓ doprowadzony do piónvotnego jtanu' Kierownik budowy
pzckazuje inwestorowi instrukcję obslugi ókreślonego systeńu kanalizacyjnegb.
8.5.3. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z arl.57 ust. 1 p.-2 ustawy Prawo budowlane, pzy odbioze

końcowym złoŹyÓ oświadczenia:

a) o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie
pozwolenia na budowę,

z dokumentacją projektową i warunkami

b) o .doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.

9. PoDSTAWA RozLlczENlA RoBÓT
9,1, Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano W sT Kod cPV

45000000.7 ,,Wymagania ogólne'' pkt g

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robÓt montażowych sieci kanalizacyjnych moŹe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robÓt i ich końcowym odbiorze lub etapami okreŚlonymi w umowie, po dokonańiu odbiorÓw cżęścibwycn rooot.

ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcąnastępuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Ę-o.dg.tgułę..r-qrJtsrę1ią oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robÓt stanowi wartośÓ tych robót obliczona na
podstawie:

1) określonych W dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robÓt potwierdzonych
przez zamawia1ącego l u b ;

2\ ustalonejw umowie kwoty ryczaltowejza okreŚlony zakres robót.

3) .o..ęny-jędno-slJt_oy-ę wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci kanalizacyjnych
uwzględniają w szczególności:
przygotowan ie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów, narzędzi i spzętu,
obslugę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
przenoszenie podręcznych uządzeń i sprzętu w miarę postępu robÓt,
wykonanie robót ziemnych: wykopy, szalunki, odwodnienia, podsypki, obsypki, nadsypki, zasypki, zagęszczenia l
inne niezbędne prace do poprawnego montażu kanalÓw
montaż rurociągÓw i obiektów sieciowych i urządzeń, w wykopach otwartych i bezwykopowo,
zabudowa kompletnej kanalizacji zgodnie z projektami - budowlanym, wykonawczym i technologicznym
(pompownie) wykonanie prób szczelności, prób wydatku rurociąu tłocznego;
montaż kanalów i rurociągÓw zgodnie z Dokumentacją techniczną rzędne, spadki, zgodnośÓ materiałów z
projektem;

wykonanie studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacją techniczną rzędne, materialy, hydroizolacje,
zwieńczenia, itd.

pomiary i badania - zagęszczenia gruntu, parametry układÓw pompowych (wydatek rurociągów tlocznych),
usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robÓt,
doprowadzenie terenu po budowie kanalizacji do stanu pierwotnego,
odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
i inne prace objęte umową o wykonanie robót oraz wynikające z obowiązujących pzepisÓw prawnych i norm
technicznych,

9.3. Objazdy, przeiazdy i organizacja ruchu

9'3.1. Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje:

odpowiednimi instytucjami
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trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym

organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

c) opłaty za zajęcia terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcję tymczasowei nawierzchni, ramp, chodnikÓw, krawężników, barier, oznakowań drenażu,

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

ti.s.2. xoszt-utrzymania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

b) utzymanie płynnoŚci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt l ikwi dacji objazdódprzejazdów i organizacji ruchu obejm uje:

a) usuniecie wbudowanych materialÓw i oznakowań,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwldacji objazdów, przejazdów l organizacji ruchu ponosi

Zamawiający.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.{. Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamÓwień publicznych.

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych.

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r' - o ochronie pzeciwpożarowej.

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r, - o dozoze technicznym.

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, - o drogach publicznych,

h) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ŚciekÓw.

i) Ustawa zdnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

10.2, Rozporządzenla

a) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 t. - w sprawie systemÓw oceny zgodności wyrobÓw

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz' U. Nr 209, póz.1779).

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - W sprawie

ogÓlnych przepisÓw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz' 844).

c) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktuty z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robÓt budowlanych (Dz' U. Nr 47, pÓz' 401 ).

d) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23 czeruca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz, U, Nr 120, pÓz. 1126\,

e) Rozporządzenie Miniska lnfrastruktuly z dnia 1'l sierpnia 2004 r' - w sprawie sposobÓw deklarowania wyrobów

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz' U, Nr 198, pÓz' 2041).

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r' - zmieniające rozporządzenie w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz' U, Nr 198,póz.2042).

g) Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury 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, N r 202, pÓz, 207 2),
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10.3. Normy

1' PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodówkanalizacy|nych
2' PN-EN 752-1:2000 Zemętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogÓlne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne' Wymagania
4. PN-EN 1401ł:'l999 Systemy przewodowe z twozyw sztucatych. Podziemne bezciŚnieniowe systemy przewodowe z

niezmiękczonego polichlo*u winylu (PVC-U)do odwadniania i kanalizacji' Wymagania dotyczące
rur, ksztaltek i systemu

5. PN-EN 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodów rurowych z błtorzyw szfucznycłt do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i
ściekowej' Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)' Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji

6, PN-EN 1852-1;1999

Systemy przewodowe ztrłlorzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanal|zacji' Wymagania dotyczące rur, ksztaltek i systemu

7. PN-EN 1852-1:19991A1:2004

Systemy pzewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania ikanalizacji, Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmlana A1|

B. PN-EN'1852-2:2003

Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polipropylen (PP). częśÓ 2:Zalecania dotyczące oceny zgodności

9. PN-EN 588-1:2000

Rury włÓkno-cementowe do kanalizacji. Rury,złączai ksztaltki do systemów grawitacyjnych

10. PN-EN 588-2:2000

Rury wlÓkno-cementowe do kanalizacji. Cześć2: Studzienkiwłazowe i niewłazowe

11. PN-EN 124;2000

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

12. PN-64/H.74086
Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

13, PN-B'10729:1999
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-B 12037:1998
Wyroby budowlane ceramiczne, Cegły kanalizacyjne

15, PN-EN 476:2001
Wymagania ogÓlne dotyczące elementÓw stosowanych w systemach kanalizacJigrawitacy|nej

16, PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elaslomerÓw. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek z!ączy rur wodociągowych i

odwadniaJących. Cześć 1: Guma

17. PN-EN 68'l-2:2002

Uszczelnienla z elastomerów. Wymagania materialowe dotycące uszczelek zlązy łur wodociągowych i

odwadn iających, Część 2: Elastomery termopłastyczne

18, PN-EN 295-3:1999
Rury i kształtkikamionkowe i ici polączenia w siecidrenażowej i kanalizacyjnej, Metody badań.

19, PrPN-EN 295-2:1999

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakością i
pobieranie próbek,

20. PrPN_EN 295-1:1999 Rury i kształtkikamionkowe iich polączenia w siecidrenażoweji kanalizacy|nej, Wymagania.
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