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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_0 - WYMAGANIA OGÓLNE.
0.1. Wstęp.
0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST_0.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod nazwą: „Sieć wodociągowa w
miejscowości Lepaki Wielkie, Gmina Ełk.” na terenie Gminy Ełk, powiat ełcki w obrębie miejscowości
Lepaki Wielkie.
0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 SDR26 110x4,2mm wraz z
niezbędnymi urządzeniami oraz wykonanie przyłączy wodociągowych z PE80 PN10 SDR11 40x3,7mm na
terenie Gminy Ełk w obrębie miejscowości Lepaki Wielkie.
Celem opracowania jest uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Ełk w obrębie wsi objętej
opracowaniem, tj. dostarczenie wody o odpowiedniej jakości i ilości mieszkańcom ww. miejscowości.
W skład inwestycji wchodzi:
− budowa sieci wodociągowej z rur:
rura PVC-U PN10 SDR26 110x4,2mm – 1070,0m
− wykonanie przyłączy wodociągowych (szt. 3) z rur:
rura PE80 PN10 SDR11 40x3,7mm 6 – 53,0 m
0.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zgodnie
z zakresem wymienionym w pkt. 0.1.2.
0.1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi rozdziałami
Specyfikacji Technicznej:
ST 01
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.
ST 02
Roboty ziemne.
ST 03
Sieć wodociągowa.
NiezaleŜnie od postanowień Wymagań ogólnych, Wykonawca będzie stosował się do odpowiednich
postanowień, instrukcji, przepisów: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacji
Technicznych.
0.1.5. Określenia podstawowe.
UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym
przypadku następująco:
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, słuŜące do
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości materiałów
i robót.
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robót – przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego
Oferty.
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0.1.6. 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, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.
0.1.6.1.
Przekazanie Budowy.
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są
niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany)
i Specyfikacje Techniczne.
0.1.6.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji
zadania.
0.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna
dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu u Inwestora.
0.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę.
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą,
dla zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami umoŜliwiającą naniesienie zmian na
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej dokumentacji naleŜy
uwzględnić w cenach jednostkowych robót.
0.1.6.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są
dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.
W przypadku zaistnienia rozbieŜności wymiary określone liczbami są waŜniejsze od wymiarów
określonych według skali rysunków.
Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem waŜności:
a. Specyfikacje Techniczne,
b. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moŜe czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektów inŜynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.
Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
0.1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aŜ do czasu wykonania i przejęcia robót.
Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia słuŜące
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straŜ oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót,
zapewnienia wygody publicznej, itd.
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Koszt zabezpieczenia Placu Budowy naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.
0.1.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona
w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały
okres realizacji Robót w dobrym stanie.
0.1.6.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania,
b. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
− Lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
− Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
 Zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
 MoŜliwością powstania poŜaru.
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę.
0.1.6.9. Ochrona przeciwpoŜarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i 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 albo przez personel Wykonawcy.
0.1.6.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym
niŜ dopuszczalne.
Wszystkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające 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, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
0.1.6.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
„w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ
dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego na
Placu Budowy.
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej są
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.
0.1.6.12. Ochrona własności prywatnej i publicznej.
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 dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych będzie
pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze
prowadzenia robót w ich pobliŜu, jak równieŜ o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych
urządzeń.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych niewskazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąŜa Wykonawcę.
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.
0.1.6.13. Zabezpieczenie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu odbioru
końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.
KaŜdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez
cały okres trwania robót, aŜ do momentu wydania przekazania budowy Zamawiającemu.
Inspektor Nadzoru moŜe zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za
niezbędne, jeŜeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących
naleŜytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.
0.1.6.14. Zgodność z prawem i innymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy
administracji państwowej i regionalnej, a takŜe inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich
prawnych wymagań dotyczących uŜywania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowiązuje się na bieŜąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.
0.1.6.15. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm
i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
0.2. Materiały.
0.2.1. Wymagania ogólne.
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:
a. Być nowe i nieuŜywane,
b. Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących
norm i przepisów,
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c. Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równieŜ i świadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.
0.2.2. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postępu robót.
0.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakichkolwiek źródeł.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczaniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania piasku i Ŝwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
0.2.4. Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. JeŜeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niŜ te, do których wykonania
były pierwotnie wyznaczone koszt uŜycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez
niego zweryfikowany.
KaŜda część robót wykonana przy uŜyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mieć świadomość, Ŝe wykonana w ten sposób część robót moŜe nie zostać
zaakceptowana, a naleŜne za nią płatności wstrzymane.
0.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
0.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
0.3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyŜszych dokumentach,
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do uŜytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość uŜycia sprzętu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzęt nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
0.4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą na
polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.
0.5. Wykonanie robót.
0.5.1. Ogólne zasady wykonywania 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
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte
na
wymaganiach
sformułowanych
w
Kontrakcie,
Dokumentacji
Projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
0.5.2. Kontrola jakości robót.
0.5.2.1 Program zapewnienia Jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób
wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia jakości będzie zawierał:
a.
−
−
−

Część ogólną podającą:
Organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót,
Zasady BHP,
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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− Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania poszczególnych elementów
Robót,
− System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
− WyposaŜenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a takŜe
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
b.
−
−
−

Część szczegółową, podającą dla kaŜdego rodzaju robót:
Wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi
Rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu,
Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
− Sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.
0.5.2.2 Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów
i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane o odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.
JeŜeli niedociągnięcia będą tak waŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
0.5.2.3 Pobieranie próbek.
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
0.5.2.4 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
0.5.2.5 Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do
tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko takie materiały, które posiadają:
Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych.
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą
Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są
objęte certyfikacją, które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych.
Atesty i badania wytwórni.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kaŜda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty, które są wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
0.5.3. Dokumenty Budowy.
0.5.3.1 Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia okresu
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wpisy do dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę
osób, własności, a takŜe kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową.
KaŜdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy
wykonanej
przez
osobę
dokonującą
wpisu.
Wszelkie
wpisy
muszą
być
czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejności.
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
− Datę przekazania budowy Wykonawcy,
− Datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
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− Datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu Budowy,
− Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,
− Postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny
i czas trwania opóźnień,
− Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
− Datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót,
− Daty zakończenia i odbioru robót ulęgających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
− Uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,
− Stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− Zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,
− Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
− Dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,
− Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz z podaniem,
kto je przeprowadzał,
− Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− Inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłoŜone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
0.5.3.2 Księga obmiarów.
Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości kaŜdego odcinka wykonywanych
robót.
Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów
i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze.
0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje
jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być
przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości.
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być
udostępnione Inspektorowi Nadzoru.
0.5.3.4 Inne dokumenty budowy.
NiezaleŜnie od dokumentów, o których mowa powyŜej, wymienione poniŜej dokumenty powinny być
takŜe uznane za Dokumenty Budowy:
− Pozwolenie na realizacje inwestycji.
− Protokoły przekazania Palcu Budowy.
− Dokumenty zatwierdzenia wykonania robót.
− Procedury, które naleŜy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy.
− Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi.
− Certyfikaty odbioru robót.
− Protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.
− Korespondencja budowy.
0.5.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. KaŜdy
zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego
kaŜdorazowo na ich Ŝyczenie.
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0.6. Obmiar robót.
0.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze
Robót.
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.
Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar
wykonywanych
Robót
będzie
przeprowadzony
z
częstotliwością
wynikającą
z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
0.6.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów.
Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuŜ linii
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.
JeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości liczone
są w m3 – jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach – zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te
będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
0.6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uŜyciem.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. Będą one posiadać waŜne
świadectwa legalizacji.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym
przez cały okres realizacji Robót.
0.6.4. Wagi i zasady waŜenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
0.6.5. Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów.
Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym Przejęciem Robót, a takŜe w przypadku
występowania dłuŜszych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót.
Obmiary Robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót.
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.
0.7.

Odbiór robót.

0.7.1. Rodzaje odbiorów.
W zaleŜności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają następującym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
− Odbiorowi częściowemu.
− Odbiorowi końcowemu.
14
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl

ST_0 WYMAGANIA OGÓLNE. Sieć wodociągowa w miejscowości Lepaki Wielkie, Gmina Ełk

− Odbiorowi pogwarancyjnemu.
0.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót 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 niŜ 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, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
0.7.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiorowi częściowemu
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegać będą na:
− Zbadaniu zgodności usytuowania i długości z Dokumentacja Projektową i inwentaryzacja
powykonawczą.
− Zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń.
− Zbadaniu podłoŜa naturalnego.
− Zbadaniu materiału uŜytego do podsypki i osypki.
− Zbadaniu szczelności przewodu, instalacji.
− Zbadaniu rzędnych posadowienia przewodu.
0.7.4. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 0.5.3.1 Odbioru końcowego robót dokona komisja
wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub prac
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.
0.7.4.1. Dokumenty odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
− Dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
− Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).
− Receptury i ustalenia technologiczne.
− Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia.
15
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji San-System Karol Brodowski – www.san-system.com.pl

ST_0 WYMAGANIA OGÓLNE. Sieć wodociągowa w miejscowości Lepaki Wielkie, Gmina Ełk

− Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacją
techniczną.
− Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacja
techniczną.
− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną.
− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.
− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
− Instrukcje eksploatacyjne.
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.
0.7.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 0.7.4. „Odbiór końcowy robót”.
0.8. Przepisy związane.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami.
Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r. Nr 100, poz.
1086 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr121, poz. 1138).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z
późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_1 - TYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.
1.1. Wstęp.
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych dla inwestycji polegającej
na budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami w obrębie miejscowościach Lepaki
Wielkie na terenie Gminy Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko - mazurskie.
1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2
1.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
infrastruktury podziemnej, obiektów kubaturowych, dróg i chodników.
1.1.4. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
− Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras oraz punktów
wysokościowych.
− Uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi).
− Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych).
− Wyznaczenie przekrojów porzecznych.
− Zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale 0 „Wymagania ogólne” pkt. 0.1.6
1.2. Materiały.
1.2.1. Rodzaje materiałów.
Do utrwalania punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50m. Pale drewniane umieszczone
poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tras, powinny mieć średnicę
0,15÷0,20m i długości 1,5÷1,70m. Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane
średnicy 0,05÷0,08m i długości około 0,30, a dla punktów w nawierzchni utwardzonej – bolce stalowe
średnicy 5mm i długości 0,04÷0,05m. „Świadki” powinny mieć długości około 0,50m i przekrój
prostokątny.
1.3. Sprzęt.
1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale O „Wymagania ogólne” pkt. 0.3
1.3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosowa następujący sprzęt:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
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1.4. Transport.
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale 0 „Wymagania ogólne” pkt. 0.4
1.4.2. Transport sprzętu i materiałów.
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
1.5. Wykonanie robót.
1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale 0 „Wymagania ogólne” pkt. 0.5.1
1.5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych i reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
i uprawnienia.

kwalifikacje

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie
róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu będą wykonane
na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ŝe roboty
dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego, zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszelkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót, naleŜą do
obowiązków Wykonawcy.
1.5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zestabilizowanie w sposób trwały, przy
uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych,
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe
(repery robocze) wzdłuŜ osi trasy. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ tras
powinna wynosić 300m. Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem
trasy wodociągu, kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ tras projektowanej infrastruktury. O ile brak
takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych naleŜy określić z taką dokładnością, aby średni
błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
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reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
1.5.4. Odtworzenie osi tras.
Tyczenie osi tras naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej.
Osie tras powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległościach
zaleŜnych od charakterystyki terenu i ukształtowania tras, lecz nie rzadziej, niŜ co 50m. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe być
większe niŜ 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1cm
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras
w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt. 1.3.2. Usunięcie pali z oś tras jest
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granicą robót.
1.5.5. Wyznaczenie połoŜenia obiektów.
Dla kaŜdego z obiektów naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie poprzez:
Wytyczenie głównej osi wodociągu (sytuacyjne i wysokościowe).
Wykonania pomiarów sprawdzających spadki, usytuowania głównych elementów wodociągu w wykopie
przed zasypaniem.
Inwentaryzacja elementów naziemnych wodociągu po wykonaniu prac.
1.6. Kontrola jakości robót.
1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale ST-00.
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych naleŜy
prowadzić według ogólnych zasad podanych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
1.6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych.
Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg zasad:
Wyznaczenie sytuacyjno – wysokościowe naleŜy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1km.
Robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzać niwelatorem na całym obszarze budowy.
Wyznaczenie wykopów i nasypów sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 miejscach
na kaŜdym km oraz w miejscach budzących wątpliwość.
1.7. Odbiór robót.
1.7.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. Roboty naleŜy przyjmować na postawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca powinien
przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru.
1.8. Przepisy związane.
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979r.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, Warszawa 1978r.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, Warszawa 1983r.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, Warszawa 1983r.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, Warszawa 1983r.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_2 - ROBOTY ZIEMNE.
2.1. Wstęp.
2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z obiektami
towarzyszącymi w obrębie miejscowości Lepaki Wielkie na terenie Gminy Ełk, powiat ełcki, woj.
warmińsko - mazurskie.
2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2
2.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek
gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
2.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale 0 „Wymagania ogólne”
2.2. Materiały.
Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania – określają przeciętne wartości
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu.
Grunty rodzime i materiały do zasypywania wykopów, a takŜe nadmiar gruntu z wykopu muszą być
wywiezione na składowisko, zapewnienia terenów na odkład naleŜy do obowiązków Wykonawcy.
2.3. Sprzęt.
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu podano w rozdziale 0 „Wymagania ogólne” pkt. 0.3
− Koparki.
− Niwelator.
− Ubijaki.
Inny sprzęt i odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
2.4. Transport.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,
zarówno w obrębie pasa robót drogowych jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po
drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów obciąŜenia na oś.
2.5. Wykonanie robót.
1.5.1. Zasady prowadzenia robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale ST-00 „Ogólne zasady wykonywania robót”
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (ręcznie lub
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonać sposobem ręcznym.
Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy wykonać mechanicznie, ich umocnienia naleŜy wykonać poziomo lub
odpowiednika pionowo.
Wykopy szeroko przestrzenne naleŜy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągów, do których dodaje się
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnianie styków. Deskowanie ścian
naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem
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ustalonym w dokumentacji projektowej. Grunt poniŜej projektowanej rzędnej powinien pozostać w
stanie nienaruszonym.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Odwodnienie wykopów naleŜy wykonać zgodnie
odpompowywać do naturalnych cieków (rowów).

z dokumentacją

projektową. Wodę naleŜy

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) naleŜy
składować wzdłuŜ wykopu lub na składowiskach zaleŜnie od zainwestowania terenu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie uŜyty do zasypania, powinien być wywieziony
przez Wykonawcę.
Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu w nim sieci oraz urządzeń pomocniczych i pozostałych elementów,
rozpoczynając od równomiernego obsypywania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi warstwami
grubości 0,12÷0,20m, dokładnie ubijać ziemię drewnianymi ubijakami. Rury PVC i PE naleŜy obsypać
piaskiem do wysokości 0,30m ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać
warstwami o grubości 0,20÷0,30 m sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy naleŜy zagęszczać
mechanicznie.
Jednocześnie z zasypywaniem rurociągów naleŜy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania naleŜy sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane w obrysie wewnętrznym
wykopu kable i rurociągi naleŜy zabezpieczyć.
1.5.2. Zasypka.
Zasypywanie wykopów po ułoŜeniu rurociągów przeprowadzane jest w trzech etapach:
− Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjątkiem punktów na złączach,
− Etap II – po przeprowadzeniu testu szczelności wykonanie warstwy ochronnej na złączach,
− Etap III – zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką
umocnień ścian wykopu.
Wykop naleŜy zasypać po ułoŜeniu rurociągów i wykonaniu elementów i instalacji towarzyszących,
rozpoczynając od równomiernego obsypywania boków rur, z dokładnym ubijaniem zasypki warstwami o
grubości 0,10÷0,20m przy pomocy drewnianych ubijaków. Rury naleŜy obsypać piaskiem do wysokości
0,30m ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu naleŜy zasypać warstwami o grubości
0,20÷0,30 m sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy naleŜy zagęszczać mechanicznie.
Dla przewodów kładzionych w obszarach zagęszczonych, zasypka moŜe być wykonana warstwami
kolejno zagęszczanymi za pomocą lekkiego sprzętu, o grubości do 0,25m, co najmniej 0,50m ponad
przewód. Następnie naleŜy zasypać wykop warstwą piasku lub Ŝwiru o grubości 0,50m oraz uzupełnić
powierzchnię wykopu odpowiednio zagęszczonym gruntem rodzinnym.
Dla przewodów kładzionych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiegać jak
powyŜej, przynajmniej 0,25m ponad powierzchnię przewodu. Zasypka gruntem rodzimym,
zagęszczonym za pomocą lekkiego sprzętu. Równocześnie naleŜy przeprowadzić stopniową rozbiórkę
umocnień.
Dla zapewnienia całkowitej stabilności, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypełnić przestrzeń ponad
rurą (przewodem).
Zagęszczenie kaŜdej warstwy piasku powinno przebiegać w sposób zapewniający odpowiednie wsparcie
na bokach przewodu. W strefie niebezpiecznej materiał zasypowy powinien być materiałem
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkiej, drobnym lub średnim uziarnirniu, niezbrylonym bez
kamieni, zgodny z normą PN-74/B-0248 – standard dla klasyfikacji gruntów budowlanych, warunków
bezpośredniego wznoszenia budowli oraz wymagań i warunków dla obliczeń statycznych i projektowych
dotyczących bezpośredniej lokalizacji obiektów budowlanych.
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W przypadku robót ziemnych w istniejących drogach o nawierzchni utwardzonej oraz
w przypadku trudności z uzyskaniem wskaźnika zagęszczenia równego przynajmniej 95%, górna warstwa
zasypki powinna być zastąpiona uzbrojoną podbudową drogi.
Zaleca się przeprowadzania prac przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Po zakończeniu zasypki wykopów, teren naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego, a obszar po wykopach
zrekultywować.
1.5.3. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety
rurociągu. W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny umoŜliwiający szybki
odpływ wód z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów naleŜy
ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
1.5.4. Wykonanie przerwanych rurociągów drenarskich.
Wykonanie robót:
− Zabezpieczenie przerwanego rurociągu.
− Ręczne wydobycie nawodnionego gruntu poniŜej rzędnej nowego rurociągu.
− Dowiezienie piasku.
− Ręczne zasypanie wyrobiska mieszanką piaskową.
− PrzełoŜenie starego rurociągu powyŜej i poniŜej miejsca przerwania i jego połączenie.
− Wykonanie zasypki z uformowaniem grobelki.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty i prace naprawcze.
2.6. Kontrola jakości robót.
1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”.
1.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
− Zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,
− Określenie gruntu i jego uwarstwienia,
− Określenie stanu terenu,
− Ustalenie metod odwodnienia.
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
− Sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy,
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,
− Sprawdzenie metod wykonania wykopów,
− Badania zachowania warunków bezpieczeństwa,
− Badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
− Badania prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z określonymi w dokumentacji,
− Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
− Badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,
− Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
− Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych warstw.
1.6.3. Badania do odbioru robót ziemnych.
1.6.3.1.

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Pomiar szerokości dna. Pomiar taśmą, szablonem w odstępach, co 200m na prostych, co 50m
w miejscach, które budzą wątpliwości.
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Pomiar spadku podłuŜnego dna. Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 200m oraz
w punktach wątpliwych.
Badanie zagęszczenia gruntu. Wskaźnik zagęszczenia określić dla kaŜdej ułoŜonej warstwy.
1.6.3.2.
Szerokość dna.
Szerokość dna nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej ±5 cm
1.6.3.3.
Spadek podłuŜny dna.
Spadek podłuŜny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie moŜe
dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3cm lub +1cm.
1.6.3.4.
Zagęszczenie gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien być zgodny z załoŜonymi
dla odpowiedniej kategorii ruchu.
2.7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru Robót. Ogólne zasady obmiaru Robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania
ogólne”. Jednostką obmiarową robót zimnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) z dokładnością do 1m3, m2 –
układania i zagęszczania podsypki ( z dokładnością do 1m2).
2.8. Odbiór robót.
2.8.1. Ogólne zasady odbioru Robót.
Ogólne zasady odbioru Robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”
2.8.2. Warunki szczegółowe.
Następujące roboty zimne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:
− Wykopy, przekopy,
− Przygotowanie podłoŜa,
− Zasypywanie, zagęszczenie wykopu
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, Ŝe obejmować on będzie wykop dla całego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki między miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzienek kanalizacyjnych.
2.9. Przepisy związane.
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorców.
PN B-10736 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN B-04484 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN B-06714-17 – Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
BN-77/8931-12 – Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_3 - SIEĆ WODOCIĄGOWA.
4.1.

Wstęp.

4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z obiektami
towarzyszącymi w obrębie miejscowości Lepaki Wielkie na terenie Gminy Ełk, powiat ełcki, woj.
warmińsko - mazurskie.
4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.1.2..
4.1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Zakres prac zgodnie z pkt. 0.1.2..
4.1.4. Sieć wodociągowa.
Sieć wodociągową projektuje się z rur ciśnieniowych PVC-U PN10 SDR26 110x4,2mm kielichowych o
długości 1070,0 m:
• odcinek W1- W2 - PVC-U PN10 SDR26 110x4,2mm
L= 1070,0 m
W węźle W1 na sieci projektuje się kształtki z Ŝeliwa szarego z uszczelnieniem zbrojonym wkładką
stalową. Połączenia ww. elementów projektuje się za pomocą złącz uniwersalnych kołnierzoworurowych. Na trasie projektowanego wodociągu zaprojektowano hydranty przeciwpoŜarowe nadziemne
oraz zasuwy odcinające.
Zmiany kierunków sieci wykonać wg projektu z zastosowaniem bloków oporowych.
4.1.5. Określenia podstawowe.
Sieć wodociągowa – Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe
działanie i eksploatację sieci wodociągowej.
4.2.

Wykonywanie dotyczące robót.

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano
w ST_0.
4.3.

Materiały.

4.3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać normom krajowym
zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Sieć wodociągowa:
rura PVC-U PN10 SDR26 110x4,2mm
przewiert – rura ochronna PE80 SDR26 DN180/6,9
zasuwa Ŝeliwna odcinająca kołnierzowa DN 100
trójnik Ŝeliwny kołnierzowy DN 150x150x150
króciec Ŝeliwny DN 80, L=800 mm

– L= 1070,0 m
- 176,5 m
– 3 szt.
– 1 szt.
– 1 szt.
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kolano stopowe Ŝeliwne 90o, DN 80
hydrant ppoŜ. nadziemny DN80
łącznik kielichowo-kołnierzowy 100
łącznik kielichowo-kołnierzowy 150

–1
–1
-1
-2

szt.
szt.
szt.
szt.

Przyłącza wodociągowe:
rura PE80 PN10 SDR11 40x3,7mm (4 szt.)
nawiertka NWZ/PE DN110/32
studnia wodomierzowa PE
zestaw wodomierzowy:
zawór antyskaŜeniowy typ EA ∅15mm
filtr mechaniczny ∅15mm
zawory odcinające ∅15mm st. oc.
wodomierz skrzydełkowy ∅15mm
złączka przejściowa PE-stal
oraz inne materiały.

– L= 53,0 m
– 3 szt.
- 1 szt.
– 3szt.
– 3 szt.,
– 3szt.,
– 6 szt.,
– 3 szt.
– 6 szt.

Rury PCV:
- rury wodociągowe z PVC-U z rdzeniem spienionym (zgodność z aprobatą techniczną wydaną przez
Instal),
- warstwy zewnętrzne i wewnętrzne w jednakowym kolorze (RAL 8023), warstwa środkowa w kolorze
odmiennym,
- rury wyposaŜone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierścieniem rozpręŜnym),
odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PNEN 681-1: 2002,
- producent rur posiadający certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
- rura klasy: N o sztywności obwodowej SN4, tj. 4 kN/m2.
- system posiadający aprobatę IBDiM.
Zasuwy odcinające
Zasuwa odcinająca DN 100 i DN150 miękkouszczelniona,
kołnierzowa o PN 1,6Mpa z Ŝeliwa
sferoidalnego, temperatura czynnika do 70ºC,dla wody pitnej. Zasuwa wyposaŜona w obudowę
teleskopową do zasuw podziemnych o długości L=1398mm i masie 3,9kg wyposaŜoną w skrzynkę uliczną
z Ŝeliwa szarego o wysokości 270mm i średnicy wewnętrznej 185mm umocnione na rzędnej terenu
brukiem o promieniu 0,3m. Miejsce usytuowania oznakować słupkami betonowymi o wysokości min. H
= 1,10 m ponad teren.
Parametry zasuwy:
 połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN16;
 korpus, pokrywa i klin wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693);
 prosty przelot zasuwy, bez przewęŜeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia;
 klin zawulkanizowny na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM – atest PZH;
 wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego;
 trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kołnierzykiem trzpienia;
 wrzeciono łoŜyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek tworzywowych;
 uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od medium;
 moŜliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontaŜu
pokrywy;
 uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią,
korek zabezpieczony przed wykręceniem;
 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie Ŝywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN
30677;
 śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą
zalewową.
Hydranty do wody
Hydranty nadziemne z Ŝeliwa szarego GJL-250, średnicy nominalnej DN80, wysokości całkowitej 2,61m,
samoczynnie całkowicie odwadniający z chwilą odcięcia wody, na ciśnienie nominalne 1,6Mpa,
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temperatura czynnika do 70ºC, połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2.1999. Hydranty projektuje się
na kolanie stopowym dwukołnierzowym DN80 z odcinającą Ŝeliwną zasuwą kołnierzową,
miękkouszczelnioną DN80mm o PN 1,6Mpa, temperatura czynnika do 70ºC, dla wody pitnej. Połączenie
zasuwy z projektowanym rurociągiem wykonać z trójnika Ŝeliwnego. Połączenia skręcane w podziemnej
części armatury wykonać śrubami ze stali nierdzewnej. Skrzynki do zasuw i wokół hydrantów
podziemnych umocnić wykonując brukowanie 0,3x0,3m. Miejsca usytuowania hydrantów oznakować
słupkami betonowymi o wysokości min. 1,0m nad teren i tabliczką informacyjną. Podczas wykonywania
węzła przy hydrancie naleŜy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie właściwej warstwy odwodnienia.
Pod kaŜdym hydrantem w strefie odwodnienia naleŜy wykonać podsypkę ze Ŝwiru sortowanego w ilości
0,38m³ na sztukę. W celu uniknięcia podmywania miejsca posadowienia hydrantu zaleca się przedłuŜyć
przewód odwadniający rurą PE DN25. Podsypkę naleŜy zagęścić dopiero po wykonaniu betonowej
podstawy oraz bloku oporowego pod kolanem stopowym.
Parametry hydrantów:
 połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN1092-2:1999 (DIN 2501), max ciśnienie PN16;
 korpus górny, korpus dolny, wykonane z Ŝeliwa szarego EN-GJL-250 (PN-EN 1503-3:2003);
 grzyb wykonane z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693);
 kolumna hydrantu wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) lub ze stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1.1998;
 samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody;
 trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;
 uszczelnienie wrzeciona o-ringowe;
 elementy odcinająco-zamykające /grzyb/ całkowicie zawulkanizowana EPDM;
 moŜliwość wymiany elementów wewnętrznych hydrantu bez wykopywania;
 pole herbowe;
 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie Ŝywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy
DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV.
Przyłącza domowe
Przyłącza domowe z rur PE80 PN10 SDR11 40x3,7mm o łącznej długości L= 53,0 m.
Wykonanie wcinki do wodociągu za pomocą nawiertki typu NWZ/PE z zasuwą posiadającą miękki klin na
ciśnienie nominalne 1,6 Mpa, temperatura czynnika do 70°C wykonane z Ŝeliwa szarego. Zasuwy
przyłączeniowe wyposaŜone w teleskopowe obudowy do zasuw podziemnych, Ŝeliwne skrzynki uliczne
o wysokości 150mm i średnicy wewnętrznej 113mm umocnione na rzędnej terenu brukiem o promieniu
0,3m. Miejsca usytuowania oznakować słupkami betonowymi o wysokości min. 1,10m nad teren
i tabliczką informacyjną. Rury PE łączyć złączkami zaciskowymi do rur PE. Przed wejściem do budynku
w odległości 30cm wykonać przejście z PE na stal ocynkowaną Ø15 zaizolowane taśmą DENSO.
Przyłącze wodociągowe wyposaŜone w zestaw wodomierzowy umieszczony w piwnicy budynku lub w
studni wodomierzowej z wodomierzem skrzydełkowym typu JS 1,5 o średnicy ∅15 mm ( wg PN-91/M54910-1). Przed wodomierzem w odległości nie mniejszej niŜ 10 cm od wodomierza zawór główny
przelotowy ocynkowany grzybkowy ∅15 mm, za wodomierzem licząc zgodnie z kierunkiem przepływu
wody zawór odcinający przelotowy ocynkowany ∅15 mm ze spustem i zawór antyskaŜeniowy typu EA
∅15 mm Danfoss.
4.4.

Sprzęt.

4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdzialeST_0 „Wymagania ogóle”
4.4.2. Wymagany sprzęt.
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci powinien wykazać się moŜliwością korzystania
z następującego sprzętu:
− agregat prądotwórczy,
− ciągnik kołowy,
− koparka kołowa 0,6m3,
− koparka gąsienicowa 1,0m3,
− deskowanie Podlasie 1,
− Ŝuraw samochodowy,
− środek transportowy,
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− spycharka gąsienicowa,
− samochód samowyładowczy 5-10 t,
− ubijak spalinowy 200kg.
4.5.

Transport.

4.5.1. Transport rur.
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy
przewozie naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym
i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub
dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin
metalowych lub łańcuchów. Nie dopuszczać do wleczenia wiązek rur, jak teŜ rur w kręgach.
4.6.

Wykonanie robót.

4.6.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”
4.6.2. Próba szczelności rurociągów.
Próby szczelności powinny być wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych odcinków
przewodu, a na Ŝądanie Inwestora lub Administratora sieci, próbę naleŜy równieŜ przeprowadzić dla
całego odcinka. Po wykonaniu prac montaŜowych i przed zasypaniem wykopów rurociągi poddać
oględzinom i hydraulicznej próbie na szczelność. Wszystkie złącza powinny być odkryte, dostępne
i widoczne. Wszelkie odgałęzienia na sieci powinny być zaślepione. Próba moŜe odbywać się
najwcześniej 48 godz. po wykonaniu obsypki. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5x ciśnienie robocze
na danym odcinku, lecz nie mniej niŜ 10 bar. Odcinek poddany próbie w czasie 30 min nie powinien
wykazywać spadku ciśnienia na tarczy manometru. Cały badany odcinek przewodu powinien być
zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na całym odcinku powinny być otwarte (poza
zasuwami przyłączy). Napełnienie przewodu wodą o max. temperaturze 20°C naleŜy przeprowadzić
powoli z moŜliwie najmniejszą prędkością przepływu. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez
powietrza w pkt. końcowym badanego przewodu naleŜy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości
ciśnienia próbnego. Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora
i Administratora sieci.
4.6.3. Dezynfekcja sieci wodociągowej.
Po stwierdzeniu, Ŝe woda z płukania przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzony przy uŜyciu roztworów wodnych Np. wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Zalecane stęŜenie: 1 litr
podchlorynu sodu na 500litrów wody. Po 24 godzinnym kontakcie, pozostałości chloru w wodzie powinna
wynosić ok. 10 mgCL2/dm³. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu naleŜy ponownie go
przepłukać i poddać analizie bakteriologicznej.
4.6.4. Wykonanie przecisków, przewiertów.
Przejścia rurociągu pod drogami wykonać odpowiednio metodą przewiertu sterowanego stosując rury
ochronne PE o średnicy i długości podanej w części graficznej projektu zagospodarowania terenu. Na obwodzie
rur przewodowych zamontować płozy ślizgowe, co 1,5m. Końcówki rury przeciskowej zabezpieczyć
manszetami gumowymi. MontaŜ rury ochronnej wykonać zgodnie z profilem oraz wg zaleceń producenta.
Ewentualne zmiany technologii przekraczania przeszkód terenowych naleŜy uzgodnić z autorem projektu,
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, odpowiednio z Wojewódzkim Zarządem Dróg.
Przewiert sterowany naleŜy prowadzić w trzech etapach:
− wiercenie pilotowe,
− rozwiercanie gruntu,
− wciąganie rurociągu.
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4.7.

Kontrola jakości robót.

4.7.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogóle”
4.7.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą.
− Sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie.
− Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa
mineralnego lub betonu.
− Badanie odchylenia osi kanałów.
− Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów.
− Badanie odchylenia spadku kanałów.
− Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów.
− Sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów.
− Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.
− Sprawdzenie wykonanych izolacji.
4.8.

Obmiar robót.

4.8.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”
4.8.2. Jednostki obmiaru.
Jednostką obmiaru Robót jest:
− mb – dla ułoŜenia rur, z dokładnością do 1,0m
− sztuki – dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury,
− mb – dla wykonanych przecisków z dokładnością do 1,0m
4.9.

Odbiór robót.

4.9.1. Wymagania ogólne.
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”. W przypadku stwierdzenia
odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
4.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót
podlegających zakryciu. Roboty te naleŜy odebrać przed wykonaniem następnej części robót,
uniemoŜliwiających odbiór robót poprzednich.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− Roboty montaŜowe wykonania rur wodociągowych i odgałęzień wraz z podłoŜem.
− Wykonane studzienki wodomierzowej.
− Obsypka.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m.
4.10.

Przepisy związane.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane.
i projektowanie.

Posadowienie

bezpośrednie

budowli.

Obliczenia

statyczne

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.
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PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego).
Instrukcja producenta rur PE.
Instrukcja producenta rur PCV.
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