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1

WSTĘP

1.1

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy
realizacji kontraktu na wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej i technologicznej z kuchni dla inwestycji p.n.: „Segment dydaktyczno- żywieniowy przy Szkole
Podstawowej w Tyczynie, Tyczyn ul. Grunwaldzka 31, działka nr ewid. 1190, obr. 0001 Tyczyn, jedn. ewid.
181614_4 Tyczyn miasto”.
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi
inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z
prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winny być
wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w
dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest
podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w
przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę
do wstrzymania budowy na wniosek Inwestora.
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń
zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z
dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia
rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą
dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.
UWAGA: Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej w budynku i terenu
objętego pracami w celu skalkulowania wszystkich kosztów.
1.2

Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych,
lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich uzyskania, przez inne materiały lub
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej opisanych w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich elementów zewnętrznych instalacji sanitarnych
wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania całości robót oraz
zapewnienie ich pełnej funkcjonalności.
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i
dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych zewnętrznych instalacji z przyłączami/instalacjami innych
branż. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji z innymi branżami Wykonawca ma
zrealizować na własny koszt. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją
będzie obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w
niniejszej specyfikacji.
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów,
urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty
powinien wyjaśnić wątpliwości z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstępstw.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i przewodów wg obowiązujących
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i
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niniejszą specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej kuchni i kanalizacji deszczowej i
obejmą:
•
Wymagania wykonawcze,
•
Wymagania materiałowe,
•
Technologię montażu,
•
Transport i rozładunek,
•
Składowanie materiałów,
•
Nadzór i odbiory,
•
•
•
•
•
•
•

Zakres robót objętych specyfikacją:
Demontaż i likwidacja istniejących zewnętrznych instalacji sanitarnych kolidujących z budynkiem,
Przebudowa istniejącego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku
Wykonanie zewnętrze instalacji kanalizacji technologicznej z kuchni
Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia budynku oraz terenów
utwardzonych,
Próby szczelności,
Odbiory i uruchomienie.

1.3

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych
Roboty tymczasowe są robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robót
podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
Roboty towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, a niezaliczane do
robót tymczasowych. Do prac towarzyszących związanych z budową w/w instalacji sanitarnych należą m.in.:
•
Demontaż i likwidacja istniejących zewnętrznych instalacji wody, instalacji grzewczej i kanalizacji
deszczowej kolidujących z budynkiem ,
Do robót tymczasowych należy wykonanie robót ziemnych pod rurociągi kanalizacyjne prowadzone w
ziemi. Będzie to wykonanie wykopów pod rurociągi oraz zasypanie ziemią z wykopów pod warunkiem, że grunt
posiada odpowiednią do tego celu strukturę.
1.3.1 Ochrona środowiska
Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na składowisko odpadów i składnicę
złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu.
1.3.2 Warunki bezpieczeństwa pracy
Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca
przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę pracowników przeznaczonych do
wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego,
instruktażowego, oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Roboty należy
wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ.
1.3.3 Zaplecze dla wykonawcy
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. Pomieszczenie w budynku
może być udostępnione po uzgodnieniu stron.
1.4
•
•
•
•
•
•
•
•

Główne kody
45000000-7 - Roboty budowlane,
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę,
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów,
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych,
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów,
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,
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1.5

Określenia podstawowe
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z:
•
Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem w sprawie
normalizacji z dn. 08.09.2015 r. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branżowymi,
•
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowe”, zeszyt nr 3 COBRTI INSTAL – 2003r,
•
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9 - COBRTI INSTAL 2003r,
•
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczególnych robót,
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów,
norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.
2

MATERIAŁY

2.1

Wymagania ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, należy
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:
•
Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej
certyfikacji
•
Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak
bezpieczeństwa,
•
Wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
•
Elementy zewnętrznych przyłączy sanitarnych, które mogą się stykać bezpośrednio z wodą pitną powinny
być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo dopuszczenia
do stosowania wydane przez jednostkę upoważnioną ministerstwa zdrowia
2.2
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Materiały do wykonania robót zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Projektowana średnica – Ø160 ÷ Ø200 PVC,
Projektowana średnica – Ø200 PP-b,
Materiał rur PVC „lite” o sztywności nominalnej SN8,
Materiał rur PP-b „lite” o sztywności nominalnej SN8,
Studnie rewizyjne Ø1000 mm wg normy PN-EN 1917;2004, prefabrykowane z elementów
betonowych,
składające
się
z podstawy studni (dennicy) z kinetą, wykonanej z betonu
samozagęszczalnego, formowane wraz z przejściami szczelnymi, spocznikiem i kinetą, poszczególne kręgi
łączone za pomocą uszczelek elastomerowych, z pokrywą żelbetową i włazem typu ciężkiego D400
zlokalizowanych w drogach i placach narażonych na ruch kołowy oraz z włazami typu lekkiego
B125 zlokalizowanych w trawnikach i ciągach pieszych,
Studnie prefabrykowane z tworzywa sztucznego Ø400 z rurą wznosząca karbowaną z włazami żeliwnymi:
w drogach i terenach utwardzonych najazdowe żeliwne typu ciężkiego D400 z rurą teleskopową, w
terenach zielonych z włazem żeliwnym typu lekkiego B125, posadowionych na stożkach betonowych
odciążających.
Przejście szczelne do studni betonowych dla rur PCV Ø160 ÷ Ø200,
Betonowy separator tłuszczu i skrobi Qn= 4,0 dm3/s zintegrowany z osadnikiem cząstek stałych o poj. 800
l, przystosowany do wykonania kominków rewizyjnych w postaci typowych studni z kręgów betonowych
o średnicy nom. min. 1000mm,
Wpusty uliczne klasy D400,
Studzienki osadnikowe betonowe Ø500 do wpustów ulicznych.
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2.3

Materiały do wykonywania robót towarzyszących

Rury ochronne
•

Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i
odpornych na działanie czynników agresywnych. Rury ochronne wykonać z rur PE SDR17. Do
uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować piankę poliuretanową.

Kruszywo na podsypkę
•
2.4
•
•
•
•

Podsypki pod rurociągi wykonane z piasku grubo lub średnioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711
Kontrola materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dok. projektowej i ST;
Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i
protokołami odbioru technicznego;
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta;
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich
zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.

3

SPRZĘT
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń
w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni
następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych:
•
Żurawi budowlanych samochodowych,
•
koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów,
•
spycharek kołowych lub gąsienicowych,
•
sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu,
•
sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu,
•
betoniarek ręcznych,
•
pomp do odpompowania wody z wykopów,
•
agregatów prądotwórczych,
•
systemowy szalunek płytowy,
•
komplet narzędzi instalacyjnych.
4

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1

Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora
Nadzoru.
Rury i kształtki, studnie prefabrykowane
•
•
•
•
•

Podczas transportu rury i studnie powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu
wyłącznie w położeniu poziomym.
Materiały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
się przez podklinowanie lub inny sposób.
Materiały w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych układać na
6

•

podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami
drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Armatura
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armaturę należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych
w pojemnikach.
Kruszywa
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości
gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. Kruszywa składować na utwardzonym i
odwodnionym podłożu w zasiekach tak aby umożliwić zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych
5

WYKONANIE ROBÓT

5.1

Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST.
5.2

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości
reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. Przed przystąpieniem do
wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W celu zabezpieczenia wykopów
przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane
przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:
•
górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegający teren;
•
powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody
poza teren przylegający do wykopu;
•
w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.
5.3
Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny być przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736 –
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Dla potrzeb budowy stosowane będą wykopy ciągłe - wąsko przestrzenne. Wykopy mogą być
obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie
lub mechanicznie.
Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, gdy
nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o
szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H.
Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-86/B-02480
wynoszą:
•
w gruntach skalistych litych – 4,0 m,
•
w gruntach bardzo spoistych zawartych – 2,0 m,
•
w pozostałych gruntach – 1,0 m.
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Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami
Nachylenie skarp wykopów należy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, to
przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobciążaniu naziomu w
zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:
•
w gruntach bardzo spoistych 2:1,
•
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1,
•
w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
•
w gruntach nie spoinowych 1:1,50,
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na
dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed
zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej obniżenie
poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem.
Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania
Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od średnicy nom. przewodu DN wg PN-EN 1610:2002
Minimalna szerokość wykopu (OD + x) [m]
Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
β > 60°
β ≤ 60°
DN ≤ 225
OD + 0,40
OD + 0,40
225 < DN ≤ 350
OD + 0,50
OD + 0,50
OD + 0,40
W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą
a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD – jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach
β – jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu
DN

Minimalna szerokość dna wykopu w zależności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002
Głębokość wykopu
m
< 1,00
≥ 1,00 i ≤ 1,75
> 1,75 i ≤ 4,00

Minimalna szerokość wykopu
m
nie jest wymagana minimalna
szerokość
0,80
0,90

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód
wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm, a
w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia
się na poziomie ok. 20 cm wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienia wykopu
do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów
dennych rurociągów.
Rury układać w wykopie bezpośrednio na gruncie rodzimym, jeżeli są to grunty sypkie, suche (normalnej
wilgotności), piaszczyste (grubo-, średnio- i drobnoziarniste); żwirowo-piaszczyste; piaszczysto-gliniaste;
gliniasto -piaszczyste. W w/w. warunkach gruntowych rury można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu,
kładąc pod nie jedynie warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną, o grubości 10 do 15cm, z
wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Kąt podparcia - co najmniej 90°. Materiał: grunt nie powinien
zawierać ziaren większych od 20mm. Jeżeli podłoże pod rury jest gruntem słabonośnym, należy go wzmocnić
przez zastosowanie ławy piaskowej o gr. 25cm, wykonanej z piasku grubo-, średnio- i drobnoziarnistego,
mieszanego bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20mm. W przypadku gdy grunty słabe zalegają ~ 1,0m i
ponad 1m pod projektowanym poziomem prowadzenia przewodów, należy wzmocnić podłoże stosując ławy
piaskowo-żwirowe, obsypka - zasypka kanałów i zagęszczanie gruntu.
Zasypka kanałów w wykopie składa się z dwóch warstw:
•
warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej o wysokości 30cm ponad wierzch przewodu,
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•

warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp kanałów przeprowadza się w trzech etapach:
•
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wyłączeniem odcinków na złączach,
•
Etap II – po próbie szczelności złączy rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń,
•
Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną
rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Warstwę ochronną rur kanalizacyjnych wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego,
bez gród i kamieni, kategoria gruntu I, II lub III. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzane z
zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Obsypkę należy wykonać warstwami o
grubości do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę należy zagęszczać w tym samym czasie po
obu stronach przewodu, w celu uniknięcia przemieszczenia się rurociągu. Wymagany stopień zagęszczenia
obsypki pod drogami powinien wynosić min. 95% ZMP, poza drogami 85% ZMP. Do zasypki można przystąpić
po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu stopnia zagęszczenia obsypki. Resztę wykopu zasypywać gruntem
rodzimym. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów na czas realizacji robót, obniżenie poziomu wody
gruntowej uzyskać można przez bezpośrednie pompowanie wody pompami spalinowymi ze studzienek
zbiorczych o średnicy 0,8m. Studzienki zlokalizować na dnie wykopu. W przypadku gdy na odcinkach wystąpi
wysoki poziom wód gruntowych, należy dodatkowo ułożyć pod strefą kanałową drenaż poziomy w obsypce
żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych.
5.4
Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm
łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite
iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Podsypkę zagęścić do
wskaźnika zagęszczenia Is>0,95.
5.5

Roboty montażowe

Rury i kształtki
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykonywać w
temperaturze nie mniejszej niż +8°C. przewody przed montażem powinny być oczyszczone od wewnątrz i na
stykach zabrania się układania rur uszkodzonych. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem. Rury można opuszczać do
wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic, przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka
przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt
z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu
stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego
obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego
w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m.
Studzienki kanalizacyjne
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy montowaniu studni kanalizacyjnych
należy przestrzegać następujących zasad:
•
studnie przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich
odległościach (maks. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m ) lub
na zmianie kierunku kanału,
•
studnie połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych,
•
wszystkie kanały w studniach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
•
studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą pisaku) dnie wykopu, studnie
wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni istniejących należy obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym. Studnie usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego z zamknięciem na rygiel. W innych przypadkach można
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stosować włazy typu lekkiego.
5.6

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty. Materiał zasypu w obrębie strefy
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Pozostałe warstwy
gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.
6
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
określenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych. W szczególności
kontrola powinna obejmować:
•
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
•
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
•
zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
•
badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
•
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
•
badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i
zgodności z określonym w dokumentacji,
•
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa,
•
badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
•
badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,
•
badanie ułożenia przewodu na podłożu,
•
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
•
badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
•
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
•
badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża,
•
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją,
sprawdzenie
•
montażu przewodów i armatury,
•
badanie szczelności całego przewodu,
•
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
•
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
•
•
•
7
•

odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie
powinien wynosić mniej niż 0,97.
OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową są:
rurociągi

- mb
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wykopy
zasypanie wykopów
zagęszczanie wykopów
podsypka pod rurociąg
armatura i urządzenia

- m3
- m3
- m3
- m2
- szt.

Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robót
sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych KNR i
KNNR. Po zakończeniu robót należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora nadzoru. W
zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
•
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
•
odbiorowi częściowemu,
•
odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu)
7.1

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
7.2

Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
7.3

Odbiór ostateczny.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę pisemnie.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i ST.
W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w,
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa lub ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość
wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru
technicznego. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
•
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,
•
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców
materiałów),
•
Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
•
Protokół przeprowadzenia próby szczelności.
•

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
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•
•
•

Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
Protokoły badań szczelności instalacji.
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PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez Wykonawcę w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
•
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z harmonogramem finansowym.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych uwzględniają:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac,
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie robót pomocniczych,
montaż rurociągów i armatury,
wykonanie prób ciśnieniowych,
usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

9

PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawy
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi
zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

Rozporządzenia
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203, poz. 1718).

Normy
•

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PN/86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i
badania
PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,
PN-B-10405:1999 „Sieci ciepłownicze - Wymagania i badania przy odbiorze",
PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z sytemu preizolowanych rur
zespolonych,
PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu",
PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu"

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
•
•

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – COBRTI INSTAL.
Wytyczne techniczne producentów rur i armatury.
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