SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

„Uzbrojenie działek w siec wodociągową i kanalizacyjną w
Gorzowie Śl. ul. Makowa ”.

Dane inwestora:
Gmina Gorzów Śląski
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
woj. opolskie

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
W zakres tych robót wchodzą:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montaŜowe sieciowe,
- budowa obiektów na sieci

(hydranty, zasuwy)

- kontrola jakości.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami. Wymagania ogólne.

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i
projektantem.
Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Sieć wodociągowa – naleŜy przez to rozumieć układ połączonych przewodów i ich
uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi,
znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym
Uzbrojeniu przewodów wodociągowych – naleŜy przez to rozumieć armaturę i przyrządy
pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej
Armaturze sieci wodociągowych – naleŜy przez to rozumieć, w zaleŜności od
przeznaczenia:
- armaturę zaporową – zasuwy, przepustnice, zawory
- armaturę przeciwpoŜarową – hydranty

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację zgodnie z istniejącą inwentaryzacją sieci i komplet SST. Na
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pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) Wykonawca jest
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem
drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym

stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.

1.4.3. 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
wykańczania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny
wzgląd na:
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy,

na

terenie

baz

produkcyjnych,

w

pomieszczeniach

biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. JeŜeli teren budowy przylega do
terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
działalnością. Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z
własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.4.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe polecić, aby pojazdy nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektorowi Nadzoru.
1.4.8. 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 odzieŜ
dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem
robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.4.11. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające
równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.4.12. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą
uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora
Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót.

2. MATERIAŁY
Sieć wodociągowa
Sieć wodociągowa zostanie wykonana z atestowanych rur ciśnieniowych PEHD śr.125/11,4
mm

łączonych na zgrzewanie , uzbrojona w hydranty p.poŜarowe podziemne śr.80mm.

Całkowita długość sieci wodociągowej PEHD 125/11,4 mm

462 mb

110/10,0 mm

91 mb

w tym:
- hydranty p.poŜarowe podziemne śr.80mm

4 szt.

- zasuwa sieciowa kołnierzowa „HAWLE” śr. 100mm

4 szt.

- zasuwa sieciowa kołnierzowa „HAWLE” śr. 80mm

4 szt.

Sieć kanalizacji sanitarnej
-Kanalizacja sanitarna z rur Ø 200/5,9 PVC lite

432 mb

- Studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø 1000

4 szt

- Studnie rewizyjne plastikowe Ø 425 WAVIN

6 szt

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru;

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach,

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać
sprzęt nie sprawny. JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem
sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych
warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinny być zabezpieczone przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych. DłuŜsze magazynowanie rur i kształtek
powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane
naleŜy magazynować w dwóch – trzech warstwach o maksymalnej wysokości sterty ok. 2 m.,
pod warunkiem, Ŝe listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach pakietu
dolnego. Składowane rury nie pakietowane powinny być układane na równym podłoŜu na
podkładach i przekładach drewnianych jak przy transporcie. Nie wolno składować rur
cięŜszych na rurach lŜejszych. Szerokość stosu składowanych rur naleŜy ograniczać
wspornikami pionowymi z drewna.
5.2 Wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonania sieci wodociągowej. Projektowana trasa sieci
wodociągowej powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocą kołków
osiowych.

5.3 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie robót zgodnie
z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". W miejscach, gdzie
moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy prowizorycznie ogrodzić od
strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).
5.4 Podczas wykonywania robót naleŜy prowadzić dozór konstrukcyjny nad pracami
ziemnymi. Roboty ziemne prowadzić ręcznie lub mechanicznie. W miejscu duŜego
zagęszczenia uzbrojenie podziemnego oraz w pobliŜu obiektów budowlanych prace ziemne
naleŜy wykonywać ręcznie. Przyjęto wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych,
umocnionych, ze ścianami pionowymi. Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte
obudowane. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami sieci, do
których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na umocnienie ścian. Napotkane w
obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable naleŜy zabezpieczyć według wymagań
uŜytkowników tych urządzeń.
5.5 Umocnienie pionowych ścian wykopu profilami stalowymi ( wypraskami ).
5.6 Wykonanie podłoŜa pod rury.
- w gruncie suchym: podsypka piaskowa grub. 20cm
- obsypka 30cm
5.7 Wykonanie sieci wodociągowej
Rury wodociągowe układa się zgodnie z instrukcją montaŜu producenta rur.
Poszczególne rury powinny być ułoŜone na podsypce piaskowej i unieruchomione przez
obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia
do czasu wykonania połączenia. NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury. Połączenia
rur wodociągowych wykonać przestrzegając ściśle zaleceń producenta rur. Głębokość
posadowienia przewodu powinna być zgodna z projektem, Rury naleŜy układać w
temperaturze powyŜej 0°C.
Nad wykonanym wodociągiem naleŜy ułoŜyć taśmę oznacznikową koloru niebieskiego
z wkładką metalową.
5.8. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
Włączenie kanalizacji sanitarnej dokonać do sieci Ø 200 PCV do istniejących studni
rewizyjnych Ø 1000 betonowych zabudowanych na sieci. Kanał sanitarny wykonać z rur
PCV Ø 200/5,9 mm

typu cięŜkiego „S”. MontaŜ rur wykonać zgodnie z zaleceniami

producenta i obowiązującymi normami z zachowaniem warunków BHP i obowiązujących
norm.
Studzienki Ø 1000 mm z kręgów Ŝelbetowych, z uszczelką gumową i włazami Ŝąeliwnymi Ø
600 typu cięŜkiego klasy D400 wg PN-87/H-74052 z wypełnieniem betonowym . Studzienki
wyposaŜyć w klamry złazowe. Kręgi studzienne zewnętrznie zabezpieczone bitizolem „R” i
lepikiem.
W miejscu przejść z rurami PCV przez ściany studzienek osadzić przejścia szczelne długie z
uszczelnieniem gumowym. Studzienki pośrednie dla prawidłowej eksploatacji z PCV Ø 425
mm z włazem Ŝeliwnym o nośności 12,5 t...
Przy wykonywaniu robót montaŜowych przestrzegać postanowień norm:
•

BN-62/8836-02

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe

i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
•

PN-62/B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

Całość powinna spełniać wymagania:
•

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom
II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

5.9 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu Proctora powinien wynosić nie mniej niŜ określa to decyzja
zarządcy drogi.
5.10 Odtworzenie nawierzchni drogi.
Po wykonanych robotach związanych z wykonaniem sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej nawierzchnię drogi naleŜy odtworzyć do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania materiałów uŜytych do budowy sieci wodociągowej.
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, SST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej naleŜy przeprowadzić próbę szczelności
w

celu

sprawdzenia

poprawności

wykonania.,

następnie

wodociąg

przepłukać

i zdezynfekować.
Po wykonaniu kanału sanitarnego naleŜy sieć przepłukać i sprawdzić prawidłowy spadek.
Przed zasypaniem wykopów naleŜy dokonać inwentaryzacji sieci przez słuŜbę geodezyjną.

7. OBMIAR ROBÓT .
Jednostką obmiaru jest 1 [m] wykonanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

8. ODBIÓR ROBÓT .
8.1. Odbiorowi końcowemu podlegają:
- Sprawdzenie protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach zanikających i
ulegających zakryciu
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień
- Sprawdzenie szczelności rurociągów oraz prawidłowego ułoŜenia sieci.
- Sprawdzenie prawidłowości zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych
dokumentacją
Wyniki odbioru końcowego naleŜy ująć w formie protokółu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .
Płatność za [m] wykonanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej naleŜy przyjmować
zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestami producentów materiałów
oraz oceną jakości wykonania robót.
Ceny wykonania robót obejmują:
- zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie sytuacyjne miejsc wykonywania sieci wodociągowej,
- przygotowanie podłoŜa,
- wykonanie sieci wodociągowej,
- wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowej,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie studni rewizyjnych,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

