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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Sierakośce Gmina Fredropol powiat Przemyśl.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich
SST. Poniższe opracowanie odnosi się do: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakośce
Etap II wraz z przysiółkiem „Za Wiarem” gm. Fredropol.
Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie:
Ilość
jedn.
4.
300

Lp.

Wyszczególnienie robót

Jednostka

1.
1.

2.
Ilość mieszkańców

3.
RLM

2.

Ilość ścieków (Qśr dob)

m /d

30

3.

Kanalizacja sanitarna:

m

8937

m

8937

m

872

m

4499

ømm (1771+1074) PVC-U SN12, SDR34, SLW60 

m

2845

ømm PE (ciśnieniowa

m

721

3

Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”
w tym: ø250 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60

(*)

ø200 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60

(*)
(*)

4.

Budowle, kolizje
Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”
•

studzienki kontrolne

szt.

197

•

przekroczenia przez drogi powiatowe

szt.

10

•

przekroczenia przez główne drogi gminne

szt.

1

•

przekroczenia cieków (rowów)

szt.

6

5.

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią szt.
wodociągową

18

6.

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi szt.
kablami eNN

8

7.

Przepompownie sieciowe ścieków ze zjazdem (remont)

szt.

2

8.

Ilość zabudowań (przyłączy) (96/1074)

szt.

96

9.

Zabezpieczenie studni przydomowych

10.

Odbudowa nawierzchni dróg gminnych

szt.
m
m

22
300
1190

11.

Remont istniejącego zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni „P1”

szt.

1

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących
i tymczasowych:
1. geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie,
2. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
3. zabezpieczenie placu budowy:
a. przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i socjalnego oraz
placu składowego,
b. w razie potrzeby zatrudnienie dozorców oraz podjęcie wszelkich inne środków
niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
4. zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy:
a. opracuje i uzgodni z odpowiednimi zarządcami dróg i organem zarządzającym
ruchem Projekt organizacji ruchu oraz uzyska niezbędne decyzje zezwalające na
realizację robót w pasie dróg,
b. wykona i zabezpieczy tymczasowe kładki dla pieszych oraz drogi
przejazdowe i mostkidostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki
ostrzegawcze, nakazu i zakazu itp.
5. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń i odbiorów technicznych,
6. wykonanie sprawdzenia jakości wykonania robót za pomocą kamery 10 % długości ogólnej
kanałów w miejscach wskazanych przez Inwestora lub przyszłego Użytkownika.
7. po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy poprzez odbudowę nawierzchni dróg i
placów, ogrodzeń oraz demontaż i usunięcie obiektów tymczasowych.
Wykonanie wszystkich prac towarzyszących i tymczasowych Wykonawca jest zobowiązany
uwzględnić w koszcie wykonania zamówienia
1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Organizacja robót budowlanych

Zmówienie należy realizować ciągami kolejno:
 sieć kanalizacji sanitarnej głównej od zabudowań do przepompowni,
 przepompownie ścieków,
 kanalizacja sanitarna ciśnieniowa,
 przyłącza do zabudowań.
Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający systematyczne porządkowanie terenu wraz z
umożliwieniem podłączeń przyłączy do zabudowań.
Włączenie nowego użytkownika do sieci kanalizacyjnej może nastąpić dopiero po wybudowaniu do
kanału głównego.
1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub
brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociągi kable teletechniczne itp. oraz uzyskania od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany w
okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie

powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. W przypadku przerw w dostawach gazu,
energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem
rurociągów i kabli w czasie wykonywania Robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z
usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego
uzbrojenia. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w
obrębie Placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym
i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem
Inwestora.
1.5.3. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia
i odbioru końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu
Budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe
zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej,
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
 Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami,
materiałami
bitumicznymi,
chemikaliami
oraz
innymi
szkodliwymi
substancjami,
 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 Możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 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 użyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla
otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowiskowy. Podczas
realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.
1.5.5. Ogrodzenia

Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygrodzenia terenu
budowy. Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, dostępny dla osób postronnych, należy
oznakować taśmami a na noc oświetlić.
1.5.6. Zabezpieczenia chodników i jezdni

Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasie drogowym Wykonawca winien opracować i
uzgodnić z zarządem drogi Projekt organizacji ruchu i uzyskać decyzję zezwalającą na wejście w pas
drogowy z robotami budowlanymi. Podczas wykonywania robót budowlanych w pasie drogowym lub
w jego zbliżeniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków realizacji robót zawartych w Projekcie
organizacji ruchu. Roboty prowadzić w sposób nie zagrażający ruchowi kołowemu i pieszemu.
Miejsce wykonywania robót wygrodzić w sposób uzgodniony z zarządcą drogi. Oznakować znakami
ostrzegawczymi, jak również nakazu i zakazu. Na czas budowy zabezpieczyć tymczasowe drogi
dojazdowe i mostki oraz kładki dla pieszych. Po realizacji robót przywrócić nawierzchnie dróg i
chodników do stanu pierwotnego.
1.6. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
Zakres prac objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje:
45000000 - Roboty budowlane
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne:
45111200 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100 – Roboty w zakresie kopania rowów
Odwodnienie wykopów:
45232452 – Roboty odwadniające
Roboty konstrukcyjne:
45232130 – Rurociągi do odprowadzania wody burzowej
Budowle:
45232130 – Rurociągi do odprowadzania wody burzowej
45232411 – Rurociągi wody ściekowej
Zabezpieczenia Istniejącego Kabla eNN i telefonu:
45232000 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Zabezpieczenie Kanalizacji Deszczowej i Sanitarnej z gazem:
45232130 - Rurociągi do odprowadzania wody burzowej
Roboty wykończeniowe:
45111291 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112330 – Rekultywacja terenu
Zabezpieczenie ciepłociągów:
45112100 – Roboty w zakresie kopania rowów
Rozbiórka i odbudowa ulicy :
Rozbiórka i odbudowa chodników i dróg dojazdowych:
45233252 – Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233220 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222 – Roboty w zakresie chodników

1.7. Określenia podstawowe
1.7.1. Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Sieć rurociągów służących do przesyłania wód opadowych i ścieków bytowych wraz
z obiektami inżynierskimi.
1.7.2. Kanalizacja - rurociągi wraz z przykanalikami ułożone na zewnątrz budynku służące do
przesyłania ścieków i wód deszczowych.
1.7.3. Przykanalik - odcinek kanalizacji od kolektora głównego do studzienki połączeniowej.
1.7.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków i wód deszczowych z kanałów oraz
kanałów zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.
1.7.5. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m
1.7.6. Urządzenia ( elementy) uzbrojenia sieci:
1.7.6.1. Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanalizacji.
1.7.6.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi
kanału, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych co 50-70 m.
1.7.6.3.Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia
przykanalika lub co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.7.6.4.Studzienka kaskadowa ( spadowa) studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód
pionowy umożliwiający wytracanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.7.6.5.Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta płytą nastudzienną
bez otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.7.6.6.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.7.6.7.Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.7.6.8.Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna
umożliwiające wytracanie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego
kanału dopływowego.
1.7.6.9.Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur
PE, PVC, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczony do
przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.
1.7.6.10. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe,
instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
ścieków z niższego poziomu na wyższy.
1.7.7.Elementy studzienek i komór:
1.7.7.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędną
spocznika.
1.7.7.2.Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi,
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
1.7.7.3.Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.7.7.4.Właz
kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do
urządzeń kanalizacyjnych.
1.7.7.5.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków - wód deszczowych.
1.7.7.6.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą
komory roboczej.
1.7.8.1.Doga tymczasowa (montażowa) - droga pecjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunięcia po jej zakończeniu

1.7.8.2.Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu nadzoru architektonicznego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem,
Wykonawcą i Projektantem.
1.7.8.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.7.8.4.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy
1.7.8.5.Kosztorys „ ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.7.8.6.Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze Obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.7.8.7.Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Stronę Zamawiającą, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
Robót.
1.7.8.8.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.7.8.9.Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego
1.7.8.10.Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.7.8.11.Odpowiednia ( bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, tolerancjami, jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.7.8.12.Dokumentacja
projektowa
projekt
budowlany
opracowany
zgodnie
z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
1.7.8.13.Projekt techniczny (wykonawczy) - uszczegółowiony projekt Budowlany zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
1.7.8.14.Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy) „
ślepy" kosztorys.
1.7.8.15.Odległość między przedmiotami - odległość miedzy punktami przedmiotów najbliżej
siebie położonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu.
1.7.8.16.Odległość pionowa między przedmiotami - odległość między rzutami poziomymi
przedmiotów
1.7.8.17.Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inżyniera w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.7.8.18.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
1.7.8.19.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
lub całkowita modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury.
1.7.8.20.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej służące
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kołowego i pieszego.
1.7.8.21.Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego np.: dolina bagno, rzeka. itp.
1.7.8.22.Przeszkoda sztuczna- dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przykład droga kolej, rurociąg itp.

1.7.8.23.Przykrycie - osłona ułożona nad gazociągiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od góry.
1.7.8.24.Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.7.8.25.Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.7.8.26.Rura przepustowa - rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z
innego materiału o nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów
dla kanalizacji w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.
1.7.8.27.Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w którym jakakolwiek część rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego
urządzenia podziemnego albo naziemnego np.: rurociągu tor kolejowy, drogi, wody
żeglowej lub spławnej, kabli gazociągów itp.
1.7.8.28.Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za
pomocą fundamentu.
1.7.8.29.Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika i
oprawy oświetleniowej ulicznej, w której w podstawę zainstalowane są urządzenia
łączeniowe i zabezpieczające.
1.7.8.30.Trasa kanalizacji - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta,
łamana lub falista łącząca dwa lub więcej urządzenia kanalizacyjne.
1.7.8.31.Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych
funkcji
techniczno - użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu Robót
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej
elementu.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymogi
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów.

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 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 reprezentatywne
próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W przypadku nie
zaakceptowania przez Inwestora materiału ze wskazanego źródła wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót.
2.1.2. Pozyskanie materiałów miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót. Wszelkie materiały
odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych miejsc wskazanych
w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań kontraktu i wskazań Inżyniera.

2.1.3. Inspekcja materiałów

Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia
zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod
względem ich jakości.
2.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania
będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.
2.1.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne z PVC-U

Rury kanalizacyjne z PVC-U średnicy ø160, ø200, ø250, z PN-EN 1401-1:1999.
2.2.2. Rury z polietylenu (PE) do przesyłania wody i innych mediów

Rury PE- HD do przesyłania wody lub ścieków o średnicy ø50 – ø160 o wytrzymałości na ci śnienie
1,0 MPa z PN-86/C-89280, ISO 4427.
2.2.3. Rury i kształtki typu PVC-U
Przewody grawitacyjne

projektuje się kanalizację w systemie PVC-U SN12 SDR34 SLW60 lub równoważne wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi typu PVC-U DN200 oraz PVC-U DN800.

Charakterystyka systemu PVC-U SN12 SDR34
Rury i kształtki PVC-U SN12 SDR34 z poli(chlorku winylu) (PVC-U), o zwiększonej
grubości ścianki są przeznaczone do budowy sieci kanalizacji zewnętrznych bezciśnieniowych. Rury
produkowanie są metodą współwytłaczania, przy czym trzy warstwy stanowią homogeniczne PVC-U.
Sztywność obwodowa (nominalna)mierzona wg PN ISO 9969 wynosi minimum 12 kN/m².
Zwiększona grubość ścianki wyrobu PVC-U SN12 SDR34 pozwala na wieloletnie użytkowanie
kanału (od 80 do 100 lat). Sztywność obwodowa SN12 wpływa również na obniżenie kosztów
wykonawstwa (wg zaleceń producenta można wykonać obsypkę materiałem o granulacji 0-32 mm).

System uszczelnień elastomerowych, wykonanych zgodnie z normą PN EN 681-1, pozwala na
uzyskanie ciśnienia roboczego wewnątrz rurociągu do 2,5 bara. Wartość ta pozwala na budowę
kanalizacji w terenie gdzie występują wysokie wody gruntowe (brak infiltracji oraz eksfiltracji).
System PVC-U SN12 SDR34 wyposażony jest również w kształtki o tej samej klasie
wytrzymałości (SDR34),
Dlatego system PVC-U SN12 SDR34 jest kompletny, bez słabych punktów. Do stosowania
systemu PVC-U SN12 SDR34 na terenach słabonośnych, kurzawkowych producent przewiduje
połączenia z przegubem kulowym (ruchome w zakresie 0-11) dla średnic od DN/OD 160 do DN/OD
200. Cały system PVC-U SN12 SDR34 posiada atesty do stosowania na terenach szkód górniczych.
Rury i kształtki HS SN12 SDR34 produkowane są w zakresie średnic od DN/OD 110 do
DN/OD 630.
Uzupełnieniem systemu PVC-U są studnie kanalizacyjne o średnicy DN 800 oraz DN 200. Wykonane
są z rur o wyżej podanych parametrach. Wysoka wartość sztywności obwodowej (SN 12) pozwala na
posadowienie od 0,5m do 6,0m głębokości.
Charakterystyka systemu CONNEX SN8 SDR34
Rury i kształtki CONNEX SN8 SDR34 z poli(chlorku winylu) (PVC-U), o zwiększonej
grubości ścianki wewnętrznej są przeznaczone do budowy sieci kanalizacji zewnętrznych
bezciśnieniowych. Rury produkowanie są metodą współwytłaczania, przy czym warstwę środkową
stanowi spienione PVC-U, natomiast zewnętrzną oraz wewnętrzną warstwę stanowi lite PVC-U.
Sztywność obwodowa (nominalna)mierzona wg PN ISO 9969 wynosi minimum 8 kN/m². Zwiększona
grubość ścianki wewnętrznej wyrobu CONNEX SN8 SDR34 pozwala na wieloletnie użytkowanie
kanału.
System uszczelnień na stale zamontowanych w procesie produkcyjnym typu CI, pozwala na
uzyskanie ciśnienia roboczego wewnątrz rurociągu do 2,5 bara. Wartość ta pozwala na budowę
kanalizacji w terenie gdzie występują wysokie wody gruntowe (brak infiltracji oraz eksfiltracji).
System CONNEX SN8 SDR34 wyposażony jest również w kształtki o tej samej klasie
wytrzymałości (SDR34),
Dlatego system CONNEX SN8 SDR34 jest kompletny, bez słabych punktów. Producent
przewiduje stosowanie systemu CONNEX SN8 SDR34 na terenach słabonośnych, kurzawkowych.
Cały system CONNEX SN8 SDR34 posiada atesty do stosowania na terenach szkód górniczych.
Rury i kształtki CONNEX SN8 SDR34 produkowane są w zakresie średnic od DN/OD 315 do
DN/OD 800.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR I KSZTAŁTEK TYPU PVC-U
PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO PRODUCENTA
1. Nazwa: - PVC-U
2. Typ: - SN 12, SDR 34, SLW 60
3. Przykrycie: - od 0,5 m do 6 m
4. Średnice: - od DN 110 do DN 250.
5. Grubość ścianki: - DN 110 x 3,6; DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6; DN 250 x 8,2
6. Długości rur: - 0,18; 0,5; 1,5; 3; i 5 m bez kielicha
7. Montaż: - na złączki kielichowane
8. Uszczelka: - zintegrowana z kształtką o nazwie DIN LOCK żółte wzmocnienie z polipropylenu (
PP)
9. Materiał: - PCW-U utwardzony niezmiękczony
10. Średnice: - od DN 315 do DN 630
11. Grubość ścianki: DN 315 x 10,0; DN 400 x 12,6; DN 500 x 16,5; DN 630 x 22,0
12. Długości rur: - 0,5; 3 m z kielichem
13. Ciśnienie robocze: - do 2,5 bar
14. Kształtki: - SN 12, SDR 34
15. Powierzchnia rury:
 gładka,
 lita,
 kolor niebieski ( woda deszczowa) wg RAL 5015,

 brązowy ( ścieki) wg RAL 8011,
16. Atesty:
- zezwolenie na stosowanie na terenach szkód górniczych
- Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Przyłączy siodłowych CONNEX® z przegubem kulowym do rur cienkościennych
1. Nazwa: Przyłącze siodłowe CONNEX®
2. Typ SN 8, SDR 34, SLW 60
3. Materiał PVC-U utwardzony (kolor szary)
4. Zintegrowany przegub kulowy umożliwia odchylenie przyłącza rurowego w zakresie od 0º do
11º i kompensuje różnice w osiadaniu rur
5. Szczelność sprawdzona do 0,5 bar
6. Możliwość podłączenia wszystkich dostępnych na rynku rur kanalizacyjnych wykonanych wg
PN-EN 1401 w zakresie średnic DN/OD 160 i 200
7. Kompletny program podłączeniowy do rur głównych od DN/OD 200 do DN/OD 1500 o
grubości ścianek od 3,0 mm do 31,8 mm
8. Specyficzne ukształtowana dolna część doskonale dopasowuje przyłącze do wewnętrznego
promienia rury głównej
9. Możliwość wykonania przyłącza na istniejącym rurociągu bez konieczności wyłączania go z
użyteczności
10. Atesty:
 Aprobata techniczna COBRTI INSTAL
 Opinia Głównego Instytutu Górnictwa (dopuszczone do stosowania na terenach szkód
górniczych)
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Wykaz Studni Kanalizacyjnych

I.

Studnie kanalizacyjne PVC-U SN12 ⌀400 kontrolne z bocznym dopływem prawym
lub lewym pod kątem 90 lub równoważne

Kineta:
1. Kineta DN 400/200/200 (lewy lub prawy dopływ)
2. Kineta DN 400/200/160 (lewy lub prawy dopływ)
3. Kineta DN 400/200 przelotowa
Rura wznosząca PVC-U SN12 DN400:
1. Długość 1,0 m
2. Długość 1,5 m
3. Długość 2,0 m
4. Długość 2,5 m
5. Długość 3,0 m
6. Długość 3,5 m
PVC-U rura teleskopowa 400 (ze szczeliną zakręcaną pokrywą DN 400,
długość ok. 540 mm)
1. Rura teleskopowa j.w.
PVC-U pokrywa żeliwna 400 z oznakowaniem kl. D (40,0 t)
1. PVC-U pokrywa żeliwna 400

II.
Studnie kanalizacyjne SN12 DN 800 lub równoważne
1. PVC-U kineta zbiorcza SN12 DN 800/200/200 z podłączeniem pod kątem 90° (razem z
teleskopem, bez pokrywy BEGU)

2. PVC-U kineta przelotowa DN 800/200
3. Rura wznosząca DN 800 (SN12):
Długość 1,0 m
Długość 1,5 m
Długość 2,0 m
Długość 2,5 m
Długość 3,0 m
Przyłącza siodłowe PVC-U np. CONNEX lub równoważne
1. Przyłącze siodłowe CONNEX 200/160
2. Przyłącze siodłowe CONNEX 800/160
3. Przyłącze siodłowe CONNEX 800/200

III.

Rury PVC-U SN12 SDR34 SLW60 lub równoważne
1. Rura PVC-U SN12 DN/OD 160 x 5,5; bez kielicha łączone na złączki dwukielichowe
2. Rura PVC-U SN12 DN/OD 200 x 6,6; bez kielicha łączone na złączki dwukielichowe
3. Złączka dwukielichowa PVC-U SN12 DN/OD 160
4.Złączka dwukielichowa PVC-U SN12 DN/OD 200

IV.

2.2.1. Kinety

Kineta wykonana z tworzyw sztucznych (PVC-U) formowanych wtryskowo lub przez odlewanie
odśrodkowe, średnicy 160 mm ÷ 400 mm
W zależności od potrzeb stosuje się kinety:
 przelotowe,
 zbiorcze:
o dopływ prawy i lewy,
o dopływ lewy,
o dopływ prawy Kinety wyposażone są fabrycznie w specjalne uszczelki.
2.2.2. Rura trzonowa

Dostarczane są w dwóch nominalnych wymiarach 400 mm.
2.2.3. Rura teleskopowa

Dostarczane są o nominalnym wymiarze 400 mm.
2.2.4. Pokrywa

W zależności od zabudowy terenu (np. jezdnia, chodnik, teren zielony) inne uwarunkowania stosuje
się odpowiednie zamknięcia studzienek:
 betonowy stożek - z zamknięciem w zależności od zabudowy terenu:
o płytą betonową lub żelbetową,
o pokrywą żeliwną typ lekki do 10 t,
o pokrywą chodnikową typ lekki do 10 t,
 ruchoma pokrywa z rurą teleskopową - stosowana w jezdniach pokrywa żeliwna do rury
teleskopowej typ ciężki do 40 t.
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:
- kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom
- BN-86/8971-08[20],

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M 100 odpowiadającego wymaganiom BN-6216738- 03, 04, 07
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lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. Dopuszcza się stosowanie w formie monolitycznej
prefabrykowanej z dnem na prefabrykatorni.
2.3.2. Komin włazowy

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,80 m
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego.
Beton hydrotechniczny B-l 5 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/673 8-07 [17].
2.3.4. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy wykonywać jako: - włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające
wymaganiom umieszczane w korpusie drogi,
-włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom umieszczane poza korpusem drogi.
2.3.5. Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4.Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa prefabrykowana lub na
budowie wraz z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentacji projektowej.
2.4.2. Komin włazowy

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
Studzienki kaskadowe
Jako studzienki kaskadowe wykorzystuje się studzienki kanalizacyjne,
składające się z:
 kinety, właściwej dla danej studzienki
 rury trzonowej
 teleskopy z odpowiednim włazem
 uszczelek dla wlotów
 króćców wlotowych
Przewody wyższego poziomu na niższy sprowadza się przez zastosowanie odpowiednich kształtek,
ponadto aby zabezpieczyć możliwość dodatkowego czyszczenia przewodów, należy do studzienki
włączyć przewód czyszczakowy.
2.5. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.8. Składowanie materiałów
2.8.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na
podkładach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup,
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo
jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości
w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Jeśli rury są
składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Jeśli nie jest możliwe podparcie rur na
całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min.
50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2
m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m.
Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie
spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Jeśli
wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany
intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczaj zmiany
wytrzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być zdjęte dopiero
bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla celów
magazynowych smarem silikonowym.
Rury z PE winny być składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnych
opakowaniach ( zwojach lub wiązkach). Zwoje należy składować w pozycji poziomej do wysokości
1,5 m. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej , lecz nie wyżej niż na 2 m
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.
Armatura, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.
Wszystkie materiały przechowywane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu
gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie
korozji.
2.8.2. Kinety

Kinety można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
2.8.3. Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania
wysokość składowania nie powinna przekraczać l,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

2.8.4. Pokrywy, włazy kanałowe i stopnie

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i
odwodniona.
2.8.5. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.8.6. Kable energetyczne oraz osprzęt elektryczny

Materiały takie jak osprzęt kablowy, skrzynki, konstrukcje wsporcze należy przechowywać w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy przechowywać
w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, bednarka stalowa winna być składowana w zwojach, kable w
czasie składowania powinny znajdować się w bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków
w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi ułożone poziomo.
Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie
będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.
3. Wymagania dotyczące sprzętu
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
 żurawi budowlanych samochodowych,
 koparek podsiębiernych, przedsiębiernych,
 spycharek kołowych lub gąsienicowych,
 sprzętu do zagęszczania gruntu,
 wciągarek mechanicznych,
 beczkowozów.
 sprzęt do przewiertu sterowanego
 wibromłot elektryczny lub spalinowy
 zestaw urządzeń do przewiertów
 igłofiltry

4. Transport
4.1. Ogólne warunki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z
placu budowy. Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do
wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich
zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.
4.2. Transport rur kanałowych, kinet

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby,
wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym
innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury, zarówno PVC-U, PE – mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać
ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych
w wiązkach (pakietach). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać.
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyładunek rur w
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem).
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane
teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki
należy wyjąć rury „wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować
ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli
długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
4.3. Transport kręgów

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m, 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport pokryw i włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].
4.8 Transport kabli

Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu
nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna
średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż
40-krotna średnica zewnętrzna kabla.
Zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się
przewożenie kabli w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach.
Bębny z kablami przewożone w skrzyniach powinny ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać.
Stawianie bębnów w skrzyniach na płasko jest zabronione. Kręgi kabla należy układać poziomo.
Zabronione jest przewożenie osób w skrzyniach wraz z bębnami.
Staczanie swobodne bębnów ze skrzyni oraz rzucanie kręgów jest zabronione. Transport
materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonany w fabrycznych opakowaniach w
warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne zasady wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Inspektor Nadzoru będzie podejmował
decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca robót przedstawi inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich
będzie wykonywana sieć oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. Przed rozpoczęciem robót
należy powiadomić na 7 dni wcześniej o robotach użytkowników uzbrojenia podziemnego i

nadziemnego znajdującego się w sąsiedztwie kanalizacji oraz powiadomić i uzgodnić sposób
prowadzenia robót z właścicielami dróg a także prywatnych posesji.
5.2. Zakres wykonywanych robót

Zakres o średnicach i długościach wg punktu 1.3. opracowania.
Szczegółowy zakres robót według kosztorysu „ślepego”.
Zakres ewentualnego odwodnienia wykopu określa wykonawca sam w odpowiedniej pozycji
kosztorysowej i jest on niezmienny do końca budowy.
Pełna obsługa geodezyjna - wytyczenie tras oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej z naniesieniem na mapy sytuacyjno - wysokościowe wykonanego uzbrojenia.
Opracowanie w 4 egzemplarzach zatwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej.
5.2.1. 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 sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inżynierowi.
5.2.2. Roboty ziemne

Wykop pod kanalizację należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie ze
względu na istniejące uzbrojenie podziemne, pod nadzorem właściciela lub eksploatatora tego
urządzenia. Projektuje się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych obudowanych oraz bez
obudowy o ścianach skarpowych.
Przy przejściach pod przeszkodami, mogą mieć zastosowanie przeciski rurami płaszczowymi
lub obudowane przekopy tunelowe.
Obudowa i zabezpieczenie wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać normie
PN-B-10736:1999 oraz BN-83/8836-02, jak również Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 1996 r. Rozdział2, Rozdział5 pkt5.4.2
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Podbijanie
gruntu w pachwinach należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z
PN-68/B-06050. Wykopy wykonywane w pobliżu słupów należy zabezpieczać zakładając umocnienia
systematycznie od góry wykopu. Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać
ręcznie.
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15
m głębiej od projektowanego poziomu dna.
Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniają
warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej
rury z zastrzeżeniem że poniżej górnego poziomu tej obsypki, powinno być odeskowanie szczelne.
Wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie do
rzędnej posadowienia kanału, nie mogą mieć zastosowania z uwagi na brak możliwości zapewnienia
utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej, w
szczególności biorąc pod uwagę opady atmosferyczne, oraz występowanie wody gruntowej.

- Szerokość wykopu

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami
branżowymi, stosownymi normami oraz przepisami BHP. Szerokości dna wykopu powinna
być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.
Wymagane szerokości dna wykopu:
Średnica
rury Szerokość
dna Szerokość
dna
(mm)
wykopu
wykopu
nie
odeskowanego
odeskowanego
32÷50
0,5÷0,6
0,3÷0,5
63÷90
110÷250

0,6÷0,7
0,7÷0,9

0,4÷0,6
0,5÷0,7

- Zabezpieczenie wykopu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w
momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów
pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką
o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów w
zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z
odnośnymi władzami lokalnymi.
- Odspajanie i transport urobku
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym
odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem
żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod odspajania jest
uzależniony od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne oraz będący w
dyspozycji sprzęt mechaniczny.
Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same pomosty
zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu
nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być
ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego
rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być
dokonywane za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.
Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności
obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. Przy wykonywaniu wykopów za pomocą
koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych w projekcie
zakresem robót zmechanizowanych.
Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60
m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do gruntu
stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem.
- Odwadnianie wykopów

Roboty montażowe - układnie sieci sanitarnych musi być wykonana w wykopach o podłożu
odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż
złącz jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. W budowie sieci sanitarnych w
zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości depresji, mogą występować trzy metody
odwodnienia:
 metoda powierzchniowa,
 metoda drenażu poziomego,
 metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu.
Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na
powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe.

Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce żwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda jest
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach
jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemontowane.
Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu
studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. Odwadnianie wykopów wymaga
opracowania projektowego z uwzględnieniem odprowadzenia wody poza teren budowy.
5.2.3. 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. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w Dokumentacji.
Wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy
wypełnić ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi
podlegać odwodnieniu. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego piasku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajów podłoża
wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° z zaprojektowanym spadkiem,
stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać
wyłącznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub
podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
5.2.4. Zasypywanie rurociągu i zagęszczanie gruntu

Zasyp rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw:
 warstwy ochronnej rury - obsypki,
 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.
Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach:
 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,
 etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej
 w miejscach połączeń,
 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i
ewentualną rozbiórkę deskowań i rozpór ścian wykopu.
Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia
rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad
rurą- obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę dla
zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał
przestrzeń pod rurą.
 zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie
podparcie po bokach.
 stopień zagęszczenia obsypki powinien określać projekt
 bardzo ważne jest zagęszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu które należy
wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych.
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być
przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości
materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte.
 Zaleca się stosowanie sprzętu który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu.
 Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury.
 Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.




Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury.
Rur z PVC-U, PE i HS oraz CC-GRP nie wolno układać bezpośrednio na ławach betonowych
jak również nie wolno ich zabetonować.
Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem.
Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95 % zmodyfikowanej
wartości modułu Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powyżej 4 metrów i 85 % w
pozostałych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projektach.
Sposoby zagęszczania gruntu
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Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu czyli wykonania
zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby spełniała
wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Można do tego celu użyć
materiału rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca się umieszczać nad wykonywaną siecią
specjalną taśmę sygnalizacyjną stosowną dla odpowiedniej sieci gazowej, wodociągowej czy
kanalizacyjnej.
5.2.5. Roboty montażowe
5.2.5.1 Kanały grawitacyjne z rur PVC-U

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu
powinny spełniać poniższe warunki:
 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
 dla kanałów o średnicy DN 160 mm- 1,0%
DN 200 mm-0,5%
DN250mm-0,4%
DN 300 mm - 0,33%
DN 400 mm - 0,25%
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości
przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych i PVC 5 m/s).
 głębokość posadowienia powinna wynosić min. w zależności od stref przemarzania gruntów,
od 1,0 do 1,4 m (zgodnie z PN). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność
odpowiedniego ocieplenia kanału.
Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrz od 0° do + 30°C, jednak z uwagi na
znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa(przy niskich temperaturach) połączenia rur PVC oraz
inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od 5°C. Rur PVC nie należy układać
bezpośrednio na podłożu betonowym ani obetonowywać.

5.2.5.2. Rurociągi tłoczne z rur PE

Do budowy rurociągów tłocznych z rur PE stosowane są w świecie w zasadzie dwie metody
wykonywania połączeń:
 zgrzewanie doczołowe (czołowe) dla rur o średnicach ø 75 i większych, zgrzewanie
elektrooporowedla rur o średnicach do 0 75
 Za zgrzewalne uważa się rury i części rurociągów z PE o wskaźniku płynięcia 0,2 ÷ 1,3 g/10
minut (MFI 5/190 według ISO 4440). Zgrzewalność rur i części rurociągów (kształtek) została
potwierdzona przez wszystkich najważniejszych światowych producentów PE, producentów
rur, kształtek oraz producentów urządzeń do zgrzewania. W zasadzie zaleca się aby wskaźnik
płynięcia wynosił:
o przy zgrzewaniu czołowym 0,3 ÷ 1,3 g/10 minut,
o przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 ÷ 1,3 g/10 minut,
Możliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spełnianiu warunków dotyczących
wskaźnika płynięcia. Alternatywnie stosowane mogą być następujące rozwiązania:
a)
rury z PE-HD - kształtki z PE-HD,
b)
rury z PE-HD - kształtki z PE-MD,
c)
rury z PE-MD - kształtki z PE-MD,
d)
rury z PE-MD - kształtki z PE-HD.
przy zachowaniu podanych wyżej zakresów wskaźnika płynięcia.
Niektóre firmy preferują „monolit systemowy", tj. rury i kształtki z tego samego materiału.
Jak wiadomo wtryskiwanie elementów z PE-HD mimo że możliwe, nie jest zalecane gdyż wyższa
temperatura topnienia i większy udział ścinania podczas procesu może prowadzić do termo
mechanicznej degradacji. Dlatego kształtki produkuje się z reguły z PE-MD i stosuje do połączeń z
rurami PE-HD i PE-MD.
 Zgrzewanie doczołowe Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu części (rura/złączka, rura/rura,
złączka/złączka) przez nagrzanie ich końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez
stosowania materiału dodatkowego. Powstaje połączenie homogeniczne. Wykonywanie
operacji zgrzewania czołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany sprzęt
pozwala na kontrolę temperatury i siły docisku. Zgrzewanie doczołowe jest metodą która od
dłuższego okresu czasu stosowana jest do łączenia rur i kształtek o średnicy 75 i większych.
Urządzeniem stosowanym do wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa.
W celu osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i
warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny są urządzeniami
automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te również posiadają możliwość
rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania jak i ich obróbki.
Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 5/190 winien
zawierać się w przedziale 0,3 ÷ 13 g/10 minut. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą
korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia.
Wymagane narzędzia i urządzenia:
 Obcinarka do rur lub piła z szablonem,
 Zgrzewarka powinna spełniać następujące minimalne wymagania.
 przyrządy mocujące winny dawać możliwość unieruchomienia części wraz ze stopniowym
zaciskaniem, jednakże bez uszkodzenia ich powierzchni,
 w urządzeniu powinna być możliwość obróbki wiórowej czół zamocowanych części z
zachowaniem ich równoległości,
 maszyna powinna posiadać stabilną budowę, by występujące podczas procesu zgrzewania
naprężenia nie powodowały deformacji mających niekorzystny wpływ na przebieg operacji,
 powierzchnie robocze elementu grzewczego musza być płaskie i równoległe,
 rozkład temperatury na powierzchniach roboczych nie może wykazywać różnic większych niż
10°C.
Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich
jak mgła, deszcz, śnieg lub wiatr. Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturach otoczenia od 0°C
÷ 45°C. Przy temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 45°C należy podjąć odpowiednie środki w celu
zapewnienia właściwej temperatury w strefie zgrzewania (np. ustawienie namiotu ochronnego z

ewentualnym ogrzewaniem). W celu uniknięcia nadmiernego schładzania zgrzewu przez ciąg
powietrza lub wiatr, należy zamknąć przeciwległe końce rur. W przypadku bezpośredniej ekspozycji
słonecznej, równomierny rozkład temperatury na całym obwodzie rury można zapewnić przez
osłonięcie strefy zgrzewania. Jakość zgrzewu zależy w znacznym stopniu od staranności wykonania
prac przygotowawczych, dlatego należy poświęcić im szczególną uwagę.
Element grzewczy Temperatura elementu grzewczego winna wynosić 210 ÷ 225°C. Temperatura
zgrzewania winna utrzymywać się w przedziale 200 ÷ 220°C. Przed przystąpieniem do zgrzewania
należy sprawdzić poprawność wskazań temperatury termometrem cyfrowym. Kontrolę temperatury
należy prowadzić również od czasu do czasu w trakcie prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie
elementu grzewczego chronić przed zabrudzeniem. Każdorazowo przed rozpoczęciem zgrzewania
obie strony elementu grzewczego należy wyczyścić stosując suchy, gładki papier ewentualnie
drewnianą łopatkę. W czasie przerw między zgrzewaniem, element grzewczy chronić przed wiatrem,
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Prace przygotowawcze

Obie części zamocowane w maszynie do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wiórowej
specjalni heblem. Grubość wiórów powinna hyc mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wystarczająca,
gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry które dostaną się do
wnętrza rury lub złączki należy usunąć przy pomocy szczypiec. Powierzchnie zgrzewane w żadnym
wypadku nie mogą być już dotykane rękami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszczenie
powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu części dosunąć do siebie, aż do ich
zetknięcia. Szczelina między obiema częściami w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm.
Jednocześnie należy sprawdzić czy części nie są względem siebie przemieszczone. Ewentualne
przemieszczenie nie może być większe niż 10° o grubości ścianki.
Uwagi:

Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem.
Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem
a) skrzyżowanie z siecią wodociągową
Skrzyżowanie kanalizacji grawitacyjne z rur PVC z siecią z rur o średnicy ø 90 i powyżej należy
zabezpieczyć rurą ochronną kanalizacyjną PVC o dł. 3,0 m.
b) skrzyżowanie z gazociągami średnioprężnymi
Jeżeli odległość pomiędzy zewnętrzną krawędzią przewodu kanalizacyjnego a gazociągiem jest
mniejsza niż l,5 m należy zamontować rurę ochronną na przewodzie kanalizacyjnym zgodnie z
normą PN-91/M-34501 i pismem PGN i G S.A. Zakład Gazowniczy Kanał w rurze wykonać z rur
PVC kan typ ciężki lub średni S-20 o długości min. 5,0 m lub PE ciśn. Rury ochronne
zaprojektowano z PVC kanał, typ ciężki -szereg S-16,7 lub PE klasy 80 SDR 21 PN6,3 do wody lub
kan. "PRAGMA" kl. T lub stalowa w izolacji PE typ 125(100) PN 6 długości min. 5,0 Uwaga: rury
nie mogą być koloru żółtego. Końce rury ochronnej wprowadzone zostaną na odległość minimum
2,0 m od ścianki gazociągu liczoną w płaszczyźnie poziomej, prostopadle do osi gazociągu
i uszczelnione pianką poliuretanową na dł. 30 cm.
c) skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
W miejscu skrzyżowania na kable założyć rury osłonowe dwudzielne z PVC. Długość i średnica rur
określona w Dokumentacji lecz nie mniejsza niż ø 110 mm i 1= 3,0 m.
d) przekroczenie ulicy o nawierzchni asfaltowej.
Przekroczenia dróg wykonać metodą podwiertu w rurze ochronnej na głębokości min. 1,5 m pod
koroną drogi - zgodnie z ustaleniami z zarządcami dróg.
5.2.5.3 Studzienki kanalizacyjne
a) Studzienki z kręgów betonowych

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww.
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur
kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0, 80 m
wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej

(lub rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad
spocznikiem o największej powierzchni. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów
włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej
skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [.9].
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą.
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach
można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Poziom włazu w powierzchni
utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu
powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej
oraz komina włazowego należy zamontować mijankowe stopnie złazowe w dwóch rzędach,
w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
studzienki kaskadowe

Studzienki kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów , przy dużych różnicach poziomów
(powyżej 1,0 m), w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody) oraz
nieekonomicznego zagłębienia kanałów.
izolacja studzienek

Studzienki betonowe powinny być zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w
„Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabezpiecza się je przez posmarowanie z zewnątrz izolacją
bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki betonowe należy
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
b) Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki winny być umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny
koniec rury wznoszącej winien być sfazowany i nasmarowany środkiem poślizgowym. Przed
umieszczeniem rury trzonowej w kinecie należy zmierzyć głębokość na jakiej umieszczona będzie
rura w kinezie (odległość pomiędzy wewnętrznym zwężeniem kinety a jej górną krawędzią). Tak
zmierzony odcinek zaznaczyć na rurze trzonowej. Przygotowaną rurę trzonową wepchnąć ręcznie do
kinety na oznaczoną głębokość. Wokół kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać
obsypkę i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. Przy zasypywaniu należy zwrócić
uwagę na to, by wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomiernie rozłożone i bardzo
dobrze zagęszczone.
Przykrycie studzienki w zależności od jej lokalizacji w terenie
- betonowy stożek - z zamknięciem w zależności od zabudowy terenu:
 płytą betonową lub żelbetową w terenach zielonych
 pokrywą żeliwną typ lekki do lOt w miejscach o słabym natężeniu ruchu
 pokrywą chodnikową typ lekki do lOt. w chodnikach
- ruchoma pokrywa z rurą teleskopową- stosowana w jezdniach pokrywa żeliwna do rury
teleskopowej typ ciężki do 40t.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i
zapraw i ustalić receptę.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności
kontrola powinna obejmować
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wody,
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej
 warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,
 badanie odchylenia osi kolektora,
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
 sprawdzenie dokładności wykonanych elementów
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania








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,
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, -odchylenie
szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie
powinien być mniejszy niż jest wymagany

6.1.4. Próby szczelności kanałów

Obok stopnia zagęszczenia i rodzaju materiału użytego do zasypki, najważniejsza cecha dobrze
zainstalowanych rurociągów kanalizacyjnych, jest ich szczelność.
Obowiązująca polska norma PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze" dzieli próby szczelności na badania na infiltację i eksfiltrację.
Medium używanym do testowania jest woda. Norma nie przewiduje zróżnicowania wymagań w
zależności od średnicy rurociągu oraz uznaje za wynik negatywny każdy, w którym nastąpił nawet
nieznaczny spadek ciśnienia, czy ubytek wody.
Norma KN 1610 w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania,

w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych rurociągów. Mimo, że norma w
sposób tabelaryczny określa jedynie wymagania dla rurociągów o średnicach do 1000 mm włącznie,
to podane wzory pozwalają na obliczenie wymagań zarówno dla rurociągów o średnicach większych
jak i mniejszych niż 1000 mm.
Dla nasączonych rur betonowych i innych materiałów Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058.
Dla czasu t do 5 minut jego wartość zaokrąglamy do 0,5 min. a dla czasów powyżej 5 minut
zaokrąglamy do pełnej minuty.
6.1.5. Próba hydrauliczna rurociągów

Dla rurociągów ciśnieniowych przeprowadza się próbę hydrauliczną. Próbę hydrauliczną należy
przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie złącza
powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.
Dopuszczalne ciśnienie maksymalne próbne:

Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia
roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 MPa. Dla odcinków ruociągów ułożonych pod ciekami, drogami,
ulicami, torami kolejowymi w rurach ochronnych Pp = 2 * Pr lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa
Wymagania odnośnie szczelności ciśnieniowego rurociągu ujęte są w normie
PN-B-10725:1997. oraz BN - 81/9192 - 06.
Uwagi uzupełniające:

na złączach poddanego próbie rurociągu nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody lub
pojawienia się rosy na złączach kielichowych klejowych,
W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać naprawy, i tak:
przy złączach kielichowych z uszczelką gumowa - należy wymienić uszczelkę, a gdy to nie jest
możliwe wymienić rurę z nieodpowiednim kielichem lub wyciąć kielich i zastosować nasuwki
przelotowe. Po usunięciu przyczyn przecieków należy próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie,
przy złączach klejonych lub zgrzewanych - należy wyciąć uszkodzone złącze i wykonać naprawę,
przy złączach kołnierzowych lub gwintowanych należy dokręcić złącza., a gdy to nie pomaga
wymienić wadliwie wykonany element złącza.
6.1.6. Sprawdzenie jakości ułożenia kanałów za pomocą kamery

Zgodnie z wymogami przyszłego użytkownika Wykonawca wykona sprawdzenie jakości ułożenia
kanału za pomocą kamery na 10% ogólnej długości kanalizacji w miejscach wskazanych przez
Inżyniera
6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę; Inżynier może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Urządzenia i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi
posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i / lub urządzenia
zostaną odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na, bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów Robót;
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót;
- dane dotyczące jakości materiałów, pobrania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził
- inne istotne informacje o przebiegu Robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w wycenionym „Ślepym" Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru.
(3) Dokumenty jakościowe

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (l)-(3), następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru Robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
7. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Przedmiar robót jest oddzielnym załącznikiem do niniejszej Specyfikacji Obmiar Robót będzie
określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i
SST.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w "Ślepym" Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Obmiar gotowych Robót będzie
przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu terminowo ustalonej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.
7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów.

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do
Podstawy. Jeśli Specyfikacje techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego
identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość
materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez
Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości
następuje w punkcie dostawy. Inżynier ma prawo sprawdzić losowo stopień załadowania pojazdów.
Jeśli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do
uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów
standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą
stanowić podstawę do obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na
budowie; a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie
określono w SST. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości
wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały
będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w
dobrym stanie w całym okresie trwania Robót
7.3. Wagi i zasady ważenia

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa
legalizacji i być utrzymane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych
pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

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 umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót
dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier
na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne(operaty)
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót.
8.3 Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym
Robót.

8.4 Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości
operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inżyniera 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 końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót
poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w
poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku
do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4.1 Dokumenty do odbioru końcowego Robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest
protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacje Techniczne;.
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- ustalenia technologiczne;
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST.
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane Przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego 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.

8.5 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. Wykaz urządzeń i ich specyfikacja
9.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Trasę kanalizacji tak zaprojektowano, aby uwzględniając istniejącą konfigurację terenu możliwe było
odprowadzenie ścieków ze wszystkich budynków przy zastosowaniu najmniejszej ilości
przepompowni.
Trasę kolektorów głównych i kanałów bocznych zaprojektowano tak, aby przebiegały, gdzie
tylko jest to możliwe, wzdłuż istniejącego uzbrojenia jak wodociągi, gazociągi, linie energetyczne i
telefoniczne.
Takie projektowanie wpłynęło na ekonomiczną długość przykanałów i zbędne przecinanie
parcel w nowych miejscach.
Kanalizacja grawitacyjna z rur  160 - 250 mm obejmuje odprowadzenie ścieków z
poszczególnych zabudowań do najbliższej przepompowni. Uzbrojenie sieci grawitacyjnej stanowić
będą studzienki połączeniowe HS K90 DN200 oraz HS DN800. W tym zadaniu inwestycyjnym
projektowane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej: w Sierakoścach 96 szt. wraz z możliwością
podłączenia uzbrojonych działek dodatkowo około 50 szt. Kanalizacja grawitacyjna projektowana jest
na głębokości min. 1.40 m poniżej terenu. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej i studzienek będą
miały zastosowanie normy PN - 92/B - 10735 - „Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i
badania przy odbiorze” oraz PN - 92/B - 10729 - „ Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne”.
Trasa kanalizacji oraz lokalizacji przepompowni zostały uzgodnione z użytkownikami właścicielami działek, którymi spisano porozumienia „Oświadczenie” - na wejście z robotami w teren.
PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich
SST. Poniższe opracowanie odnosi się do: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierakośce
Etap II wraz z przysiółkiem „Za Wiarem” gm. Fredropol.
Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie:
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Kanalizacja sanitarna:
Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”
w tym: ø250 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60 (*)
ø200 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60 (*)
ømm (1771+1074) PVC-U SN12, SDR34,
SLW60 (*)
ømm PE (ciśnieniowa
Budowle, kolizje
Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”
•
studzienki kontrolne

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

•
przekroczenia przez drogi powiatowe
•
przekroczenia przez główne drogi gminne
•
przekroczenia cieków (rowów)
Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z
istniejącą siecią wodociągową
Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z
istniejącymi kablami eNN
Przepompownie sieciowe ścieków ze zjazdem (remont)
Ilość zabudowań (przyłączy) (96/1074)
Zabezpieczenie studni przydomowych
Odbudowa nawierzchni dróg gminnych
Remont istniejącego zjazdu z drogi powiatowej do
przepompowni „P1”

szt.
szt.
szt.
szt.

10
1
6
18

szt.

8

szt.
szt.
szt.
m
m
szt.

2
96
22
300
1190
1

Kanalizacja sanitarna - ciśnieniowa

Trasy rurociągów grawitacyjnych, ciśnieniowych oraz lokalizacje przepompowni ścieków, a
także trasy kabli zasilających przepompownie zostały zaprojektowane w odległościach normatywnych
od istniejących urządzeń, budynków a w przypadku skrzyżowania zastosowano odpowiednie
zabezpieczenia w zależności od sytuacji albo na projektowanej kanalizacji albo na istniejącym
urządzeniu.
Lokalizacje projektowanych rurociągów i urządzeń została uzgodniona z właścicielami
działek.
Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej posiadają średnicę  160 do 250 mm, zaś ciśnieniowe
 80 mm.
Wszystkie urządzenia montowane będą pod powierzchnią terenu, widoczne będą tylko włazy
studzienek kontrolnych, rozprężnych, odpowietrzającej, odwadniającej, przepompowni wraz z
urządzeniami w ogrodzeniu terenu przepompowni.
Wszystkie projektowane rurociągi kanalizacji przepompowni, kable energetyczne i pozostałe
urządzenia przedstawione są na załączonych mapach w skali 1:1000 - zagospodarowanie terenu.
Przewody ciśnieniowe

-

rury i kształtki z polietylenu PE100 SDR 17 PN 6, łączone za pomocą elektrozłączek.
kształtki połączeniowe z PE typowe, łuki odlewane w całości ( nie segmentowe)
zasuwy kołnierzowe Typ E HAWLE z oryginalną obudową teleskopową, wyprowadzoną do
poziomu terenu lub napędem elektrycznym
skrzynki uliczne do zasuw „sztywne” żeliwne z deklem ciężkim HAWLE, obmurowane
materiałem rozbieralnym, np. kostka granitowa lub polbruk, podstawa pod skrzynkę z HDPE
kołnierze luźne z PP z rdzeniem stalowym do łączenia z tuleją kołnierzową
śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy
A-2/70
nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80
taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych
taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski

Kanalizacja ciśnieniowa wykonana będzie z rur PE  80 mm (zgrzewane). Długość kanalizacji
ciśnieniowej: Sierakośce – 721 m.

Uzbrojenie sieci ciśnieniowej stanowią:
 studzienki rozprężne PVC-U DN800,
 studzienki odpowietrzajace PVC-U DN800,
 studzienki odwadniające PVC-U DN800.
Trasa rurociągów ciśnieniowych zostanie oznaczona w terenie słupkami betonowymi z
tabliczkami określającymi średnicę rurociągów zgodnie z PN.
Słupki z tabliczkami należy rozmieścić tak, aby była możliwość odtworzenia w terenie przebiegu
poszczególnych odcinków rurociągów.
Zaprojektowano także oznaczenie przewodów tłocznych plastikową taśmą lokalizacyjno ostrzegawczą z wkładkami ze stali kwasoodpornej o szerokości 20 cm (kolor zielony), która ułożona
będzie na głębokości 40 cm od terenu. Zakłada się, że minimalne zagłębienie kanału wyniesie 1,40 m,
zaś maksymalne około 2,0 m. zdarzające się lokalne ewentualne odcinki kanałów o głębokości
mniejszej niż 1,40 m winny być zabezpieczone przed zamarzaniem żużlem warstwą gr. min. 30 cm.
Podczas robót ziemnych związanych z wykopami pod rurociągi grawitacyjne, jak i ciśnieniowe należy
przestrzegać postanowień normy BN-83/8836-02 - Przewody podziemne Roboty ziemne wymagania i
badania przy odbiorze.
Przy wykonaniu rurociągów ciśnieniowych należy stosować się do normy PN-81/B-10725 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - wymagania i badania przy odbiorze.
Przepompownie ścieków sanitarnych

Przepompownię ścieków zlokalizowano w miejscach wynikających przede wszystkim ze
względów technologicznych.
W wyniku szczegółowego zaprojektowania na mapach w skali 1:1000 rurociągów kanalizacyjnych i
uzgodnień ich trasy przewiduje się 2 szt. przepompowni sieciowych.
Zgodnie z przedstawioną koncepcją w materiałach do „DECYZJI...” zatwierdzoną przez
Urząd Gminy Fredropol oraz istniejącego stanu zabudowy miejscowości Sierakośce, a także
wysokościowego ukształtowania terenu i wymogów technicznych budowy kanalizacji przedstawia się
następująco:
 ścieki sanitarne z miejscowości Nowe Sady (przysiółek „Za Wiarem” kierowane są
grawitacyjnie w najwyższe miejsca i przepompownią (P1) przerzucane do kanalizacji
grawitacyjnej i odprowadzane do istnijącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sierakośce.
 ścieki sanitarne z zabudowania „ZUM” odprowadzane są grawitacyjnie w najniższe miejsce i
przepompownią (P2) przerzucane do rurociągu grawitacyjnego
Przepompownię P1 projektuje się do ogrodzenia z siatki stalowej oraz utwardzenia terenu wokół
przepompowni i dojazdu o nawierzchni żwirowej od drogi głównej.
Charakterystykę
pomp
podano w zestawieniu „Zastosowanie przepompowni ścieków sanitarnych”.
Główne działanie systemu ciśnieniowego odprowadzania ścieków sanitarnych polega na
grawitacyjnym odprowadzeniu ścieków z budynków w zależności od ukształtowania terenu w
najniższe miejsce, gdzie usytuowane są przepompownie ścieków, które przerzucają ścieki do
kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzają w kierunku oczyszczalni ścieków.
Projektuje się zastosować przepompownie np. typu: PURAPOMP - zaprezentowaną przez PURATOR
POLSKA - Ekotechnika Sp. z o. o. Warszawa ul. Poloneza 93 tel. (22) 543 89 89 - lub równoważne.

Przepompownia składa się z następujących elementów:
Warszawa 2007-III-26
Oferta: POM / 109-03 / 2005 / GB

dotyczy:
Kanalizacji ścieków sanitarnych w miejscowości Sierakośce gm. Fredropol pow. Przemyśl woj. Podkarpackie.

Szanowny Panie!
W nawiązaniu do przesłanego zapytania mamy przyjemność przedstawić ofertę handlową na
dostawę interesujących Państwa przepompowni zmiany dotyczą zastąpienia pomp z rozdrabniaczem
na pompy o wolnym przelocie DN 80.

OFERTA CENOWA WRAZ Z WARUNKAMI DOSTAWY
Nazwa przepompowni
P-1
P-2

Typ przepompowni
PURAPOMP 1,2/6,7-108
PURAPOMP 1,2/3,3-108

W powyższej cenie ujęto:
- montaż szafki zasilająco-sterującej przy przepompowni,
- montaż instalacji tłocznej i pomp wewnątrz zabudowanego zbiornika,
- montaż drabinki i podestu obsługowego
- rozruch hydrauliczny i elektryczny przepompowni
- transport na miejsce budowy
Termin realizacji dostawy:
 do ustalenia.
Obowiązki Zamawiającego (Wykonawcy):
 przygotowanie wykopu i podłoża do posadowienia obudowy przepompowni
 rozładunek elementów obudowy przepompowni (transport zapewnia Dostawca) oraz posadowienie
w przygotowanym uprzednio wykopie
 doprowadzenie do przepompowni rurociągu tłocznego i grawitacyjnego wraz z podłączeniem
 doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco-sterującej przepompowni, przy lokalizacji szafki w
innym miejscu niż na płycie przepompowni należy dodatkowo wykonać połączenie elektryczne
pomiędzy szafą a przepompownią
 ułożenie rury wentylacyjnej pomiędzy przepompownią a miejscem wyprowadzenia,
 osuszenie i oczyszczenie przepompowni przed planowanym montażem wyposażenia przepompowni
 przygotowanie uziomu wg polskich norm,
 zmufowanie przewodów elektrycznych

BUDOWA POMPOWNI P1–P2 :
L.p. Nazwa

Producent

1
1.

4
PURATOR

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ilość
Szt/kpl.
2
3
Zbiornik przepompowni ścieków z betonu monolitycznego klasy B45, 1 szt.
wodoszczelności W8, mrozoodporny, wraz z płyta przykrycia.
Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny
1 szt.
Zasuwa kołnierzowa z klinem gumowym
1 szt.
Rura wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej
2 kpl.
Prowadnica – rura stalowa ocynkowana
2 szt.
Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pomp
2 kpl.
Zestaw kotew, śrub i mocowań ze stali nierdzewnej
2 kpl.
Górny uchwyt prowadnicy
2 szt.
Kolano sprzęgające
2 szt.
Pompa ściekowa z kablem 8m
2 szt.
Uchwyty do mocowania pływaków i kabli do pomp
3 kpl.
Czujniki poziomu pracy pomp wraz z centralną prowadnicą do ich mocowania 4 szt.
Szafka automatyki z podwójną izolacją wykonana z niepalnego tworzywa 1 szt.
poliestrowego o stopniu ochrony IP66
1 szt.
Rura wentylacyjna zakończona wywiewką 110 - PVC
Drabinka zejściowa ze stali nierdzewnej
1 szt.
Pomost obsługowy ze stali nierdzewnej oraz fiberglasu
1kpl.
Właz z PEHD
1 szt.

JAFAR
JAFAR
PURATOR
PURATOR
PURATOR
PURATOR
Grundfos
Grundfos
Grundfos
PURATOR
PURATOR
PURATOR
PURATOR
PURATOR
PURATOR
PURATOR

Nazwa przepompowni

P-1

Typ przepompowni
Wydajność
[l/s]
Średnica zbiornika [mm]
Wysokość zbiornika [mm]
Ilość pomp
[szt.]
Moc pompy w kW

PURAPOMP 1,2/4,5-108 PURAPOMP 1,2/3,5-108
do 4,0
do 4,0

Typ pompy

1 200
3770
2

1 200
3540
2

4,8
Grundfos typ SEV

1,8
Grundfos typ SEV

Przewód tłoczny wewnątrz przepompowni
DN 80
Straty pompy obliczono dla przewodu
tłocznego na zewnątrz przepompowni dla ... PE 90x5,1
Zabezpieczenie główne szafki
C=
Zabezpieczenie przedlicznikowe
C=

P-2

DN 80
PE 90x5,10

20 A

16 A

25 A

20 A

Gwarancja:
zbiornik przepompowni: 2 lata
wyposażenie przepompowni: 12 miesięcy
Serwis:
Firma Purator prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju.
Ważność oferty: 60 dni, oferta ważna w całości
Z poważaniem
PURATOR POLSKA Ekotechnika Sp. z o.o.

temat prowadzi: Grzegorz Bajera,
e-mail bajera@ purator.pl, GSM 501 619 776.

Załącznik nr 1:

opis automatyki Purator:

UZS- Rozdzielnica elektryczna przepompowni sieciowej PURAPOMP prod. Purator
Standardowe
wyposażenie
elektryczne
UZS
przepompowni PURAPOMP prod. Purator stanowi:




Zewnętrzna lampa alarmowa
Wyłącznik sygnalizacji dźwiękowej, sygnalizacja
wizualna niezależna
Przewody odporne na ekstremalne warunki pracy
od –50 do +150 stopni Celsjusza
Przegrody izolacyjne na głównej listwie
przyłączeniowej między obwodami siłowymi,
sterowniczymi i sygnalizacyjnymi
Samozałączenie układu sterowania po zaniku i
ponownym powrocie zasilania

Rozdzielnica elektryczna
wykonana
w drugiej klasie

ochronności, posiada podwójną izolację, wykonana
z
niepalnego tworzywa poliestrowego
o stopniu ochrony

dostępu IP 66. Standardowo rozdzielnica montowana jest na

wspornikach metalowych wykonanych z profili zamkniętych i
mocowana bezpośrednio na płycie przykrycia zbiornika

przepompowni.
Rozdzielnica przystosowana jest do zasilania systemem
sieciowym typu TN-S lub TT.
System sterowania:

Sterowanie za pomocą pływakowych czujników
poziomu cieczy lub sondy hydrostatycznej

Naprzemienna praca pomp

Rozruch silników pomp bezpośredni z silnikami do
5,5 kW, powyżej rozruch automatyczny stycznikowy
 Zabezpieczenie nadprądowe główne

Przełącznik pracy automatyczna/ręczna z blokadą
 Wyłącznik różnicowo-prądowy
przed pozostawieniem pomp w trybie pracy ręcznej
 Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy

Blokada pompy przed pracą w złym kierunku
 Selekcja zabezpieczeń obwodów sterowniczych

Wzajemne przejmowanie pracy pomp w przypadku
 Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz
awarii jednej z pomp
 Zabezpieczenie sygnalizujące zanik fazy zasilającej

Kontrolowane wypompowanie ścieków poniżej
 Zabezpieczenie przed pracą w przypadku zbyt dużej
poziomu minimalnego
asymetrii napięć zasilających

niezależny system sygnalizacji poziomów i alarmów,
 Zabezpieczenie przed pracą pomp na sucho
od złej kolejności faz i asymetrii napięć zasilających
 Zabezpieczenie przed
jednoczesnym załączeniem
pomp w trybie pracy automatycznej
 Listwa
zaciskowa
podłączenia
zabezpieczenia System sygnalizacji wizualnej:

Poziom minimalny
termistorowego uzwojeń silników pomp

Poziom normalny

Poziom pracy pomp

Poziom maksymalny

Poziom alarmowy

Praca pompy nr 1

Praca pompy nr 2

Awaria pompy nr 1
 Ochronne obniżenie napięcia sterowniczego do

Awaria pompy nr 2
wartości bezpiecznych

Zła kolejność zasilania faz
 Liczniki czasu pracy każdej pompy

Asymetria napięć zasilających
 Wybór sterowania pracą pomp praca automatyczna /
ręczna
 Wewnętrzne dodatkowe drzwi na których umieszczone System sygnalizacji wizualnej z dźwiękową:

Poziom alarmowy
są elementy sygnalizacji i sterowania ręcznego

Awaria pomp
 Wizualne wskaźniki stanów poziomu, pracy i alarmów
 Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i wizualna
System styków sygnalizacji bezpotencjałowej:
 Bocznik poziomu minimalnego

Awaria pompy nr 1
 Dokładny opis elementów elektrycznych

Awaria pompy nr 2
 Numeracja przewodów sterowniczych, siłowych i listw

Poziom alarmowy
przyłączeniowych

Awaria zasilania
 Bezpotencjałowa
listwa
przyłączeniowa
wyselekcjonowanych
sygnałów
(styków)
alarmowych do współpracy z modemem GSM, System sygnalizacji wizualnej z dźwiękową:
modemem radiolinii lub przeniesienia sygnałów do Jeden sygnał (styk) stanów awaryjnych i poziomu
centrali drogą kablową, po odpowiedniej alarmowego
konfiguracji może to być jeden wspólny
bezpotencjałowy sygnał dla stanów alarmowych
 Jeden wspólny potencjałowy sygnał alarmowy dla
wszystkich stanów alarmowych
 Zewnętrzne serwisowe gniazdo jednofazowe 230V AC

System zabezpieczeń:

Konfiguracja systemu:

Typy przepompowni:
1.
P1 - typ PURAPOMP P-1 (miejsc. Nowe Sady) lub równoważne
2.
P2 - typ PURAPOMP P-2 (miejsc. Sierakośce) lub równoważne
Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni typ: PURAPOMP wraz ze zjazdem
(przepompownie zbiorcze)
W skład zagospodarowania wchodzi:
 ogrodzenie z siatki o wym. 5.0x5.0 m, l = 17 m na słupkach stalowych z rur  76 x 3.5
mm, W = 1,5 m wraz z bramą wjazdową szer. 3.0 m i furtką szer. 1.0 m,
 wykonanie dojazdu do przepompowni o nawierzchni żwirowej szer. 3.0 m wraz ze
zjazdem z drogi dojazdowej (głównej).
o Obrzeża betonowe 30 x 8 cm (9m),
o Nawierzchnia żwirowa (warstwa dolna i górna) (49m2).

Skrzyżowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącymi urządzeniami
Na terenie projektowanej kanalizacji i kabli energetycznych do zasilania przepompowni
występują skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi. Roboty ziemne na
skrzyżowaniach z uzbrojeniem, jak w zbliżeniach do nich wykonywać należy ręcznie o ścianach
pionowych umocnionych. Po odkryciu uzbrojenia należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami na
czas wykonywania robót. Roboty w pobliżu uzbrojenia i jego zabezpieczenie należy wykonywać pod
nadzorem właściciela uzbrojenia stosując się do zaleceń zawartych w Protokole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej, jak również do zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych.
a) DROGI GMINNE
Przejście rurociągiem kanalizacji przez te drogi projektuje się metodą rozkopu z zastosowaniem rur
ochronnych stalowych  323.9/7.1 l = 10 m  200 mm (zaznaczono na sytuacji).
Po ułożeniu rurociągu droga zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Na pozostałych odcinkach
dróg z uwagi na projektowanie kanalizacji z rur wytrzymałych, np.: PVC-U HS SN12, SDR24 SLW60
nie przewiduje się zabezpieczeń.
b) DROGI POWIATOWE
Przekroczenia kanalizacji sanitarnej przez drogę powiatową projektujemy - metodą podwiertu rurą
ochronną stalową  323.9/7.1 l = 25 m i l = 20 m dla 200 mm wraz z komorą przewiertową 4x6 m.
Przekroczenie l = 25 m dla  200 mm
DP - 2, DP - 4, DP - 7, DP - 8, DP - 9 (5 szt.)
Przekroczenie jak wyżej, lecz
l = 20 m dla  200 mm
DP - 1, DP - 3, DP - 5, DP - 6, DP - 10 (5 szt.)
UWAGA: Komory przewiertowe zlokalizowane są poza pasem drogowym.
c) SKRZYŻOWANIA Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
Na terenie obiektu występują kolizje kabli energetycznych NN z projektowanymi rurociągami
kanalizacyjnymi. Występują także zbliżenia proj. kanalizacji do linii energetycznych napowietrznych.
W miejscach skrzyżowania kabli z proj. kanalizacją należy nałożyć na kable rury ochronne
dwudzielne Arrota o dł. 5 m  89/4.0. Przy tyczeniu osi rurociągów należy przestrzegać zasady, aby
odległość rurociągu nie była mniejsza niż 2 m od słupów linii NN i 5 m od słupów linii 5 kV oraz
stacji TRAFO. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie w odległości 5 m od kabla energetycznego,
jak też linii energetycznej napowietrznej. Przy układaniu rur kanalizacyjnych zachowany zostanie

warunek pionowej odległości od kabla min. 0.5 m. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Rejon
Energetyczny o przystąpieniu do robót ziemnych i uzgodnić sprawy związane z nadzorem.
d) RÓW MELIORACYJNY - szczegółowy
Przekroczenie kanalizacją grawitacyjną rowów projektuje się rozkopem, a kanalizację  200 mm
umieszczamy w rurze ochronnej z PE  315 mm o długości 10 m. rów w rejonie przekroczenia
przewiduje się do odtworzenia i ubezpieczenia.
Występuje 6 szt. przekroczeń.
W/w przekroczenia wykonywane będą metodą przekopu w okresie niskich stanów wody w rowie,
z zastosowaniem oprowadzenia wody rurociągiem z grodzą górną i dolną.
Wymienione przekroczenia zaprojektowano tak, aby odległość góry rury osłonowej do
istniejącego dna rowu wynosiła min. 1.20 m.
Parametry przekraczającego koryta rowu:
- szer. dna ok. 0,5 m,
- pochylenie skarp 1:1 (projektowane 1:1,5).
Umocnienie rowu w miejscu przekopu:
Koryto rowu na długości 5 m w dół i 5 m w górę od osi przekroczenia w sposób następujący:
 w dnie narzut gr. 25 cm z kamienia na geowłóknie zakończony palisadą z kołków  4 - 6 mm
dł. 1,2 m l = 3,0 m
 na skarpach pasem 1,0 m narzut z kamienia na geowłóknie w płotkach 1x1 m na zakończenie
palisada z kołków  4-6 mm dł. 1,2 m l = 3,0 m
 stopa skarpy opaska z faszyny luzem 20/40 między dwoma rzędami pali.
UWAGA:
a) Projektowane przekroczenia kanalizacją rowów należy wykonywać w okresie niskich
stanów wody,
b) W projekcie kanalizacji w miejscach skrzyżowania przewodów z istniejącymi
urządzeniami (rów) przewidziano oznakowanie miejsca przekroczenia, z
zaznaczeniem rodzaju i średnicy przewodu zgodnie z PN,
c) Stosowane materiały kanalizacji oraz technologie ich łączenia zapewniają całkowitą
szczelność przewodów,
d) Przejścia wykonane będą rozkopem a ułożony przewód rurociągu ciśnieniowego
należy dociążyć workami z piaskiem, a następnie rozciągnąć nad nim taśmę z folii z
wtopionym paskiem metalowym i zasypać z zagęszczeniem do poziomu dna i
otaczającego terenu,
e) Miejsca przejść zostaną oznaczone słupkami betonowymi w odl. 1,0 m od góry
krawędzi skarpy.
e) SIEĆ WODOCIĄGOWA
Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej czy deszczowej z rur PCV w miejscach skrzyżowania z
wodociągami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, ponieważ odległość pionowa między tymi
urządzeniami jest większa niż 0,50 m.
W innym przypadku należy na przewodzie ułożonym poniżej założyć „płaszcz ochronny” z
rury ochronnej o 1,25 średnicy większej od obudowanego przewodu. Długość płaszcza powinna być
taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawała poza zewnętrzny obrys kanału.
Końców rury płaszczowej nie należy zabetonować, nie można ich również zostawić
odkrytych. Uszczelnia się je kilkoma zwojami sznura smołowego i następnie oblepia gliną plastyczną.
Jeżeli natomiast przewód już istnieje, płaszcz na przewodzie można wykonać z dwóch
połówek rury stalowej przeciętej wzdłuż i zaspawanej, po nałożeniu na czynny przewód.
f) STUDNIE PRZYDOMOWE

Z informacji, oraz wizji terenowej wynika, że w zasadzie niektóre tylko studnie są użytkowane.
W przypadku gdzie tylko jest to technicznie możliwe zastaną zachowane od istn. studni strefy ochrony
bezpośredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska.
Dlatego też w przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w ich pobliżu należy wykonać dodatkowe
zabezpieczenia rurą osłonową ciśnieniową na długości po 10 m w obu kierunkach z uszczelnieniem z
obu stron pianką poliuretanową.
g) OCHRONA DRZEW, WÓD PODZIEMNYCH
Trasa kanalizacji sanitarnej została tak zaprojektowana, aby uniknąć zniszczenia systemów
korzeniowych drzew. Wykopy będą odsunięte poza zasięg korony drzew. Nie przewiduje się także
wycinek żadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzaków po trasie zaprojektowanej kanalizacji.
Natomiast przeprowadzenie kanalizacji w rejonie potoków, rowów, może wiązać się z koniecznością
wycięcia na krótkich odcinkach nieznacznej ilości drzew lub krzaków.
Z powyższych rozwiązań wynika, że nie ma możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych, ani
zakłócenia stosunków wodnych w terenie dla nieruchomości sąsiadujących, ponieważ rurociągi
kanalizacyjne z rur PCV-U łączone są na kielich z uszczelką gumową a ciśnieniowa łączona metodą
zgrzewania.
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Uznaje się że, koszty wykonania wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają
dodatkowej zapłacie i są ujęte w Cenie Kontraktowej.
11.Dokumenty odniesienia będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne
I. Projekty budowlane i wykonawcze:
II. Przedmiary robót
III. Szczegółowa Specyfikacja techniczna
IV. Normy i rozporządzenia
1. Zarządzenie Nr 60 MBiPMB z dnia 29.12.1970 w sprawie warunków jakim powinny
odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe
3. Prawo budowlane
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 03.47.401)
5. Normy
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne odbiory i badania
- BN-80/8939-17 – Przeprowadzenie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi
- BN-75/8846-01 – Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów
rurowych
- PN-B-10729:1999 - Studzienki kanalizacyjne
- PN-80/C-89205 - Rury z PVC
- PN-80/C-89203 - Kształtki z PVC
- PN-87/H-74051/00-Włazy kanałowe. Ogólne wymagania
- PN-H-7405-2: 1999 - Włazy kanałowe klasy B,C
- PN-EN-12050-3:2002 - Przepompownie ścieków wewnątrz budynków i ich
otoczeniu. Zasady budowy i badania
- PN-ENV- 1401-2:2003 - Systemy kanalizacyjne z rur PVC-U.

Zlecenia dotyczące zgodności
- PN-EN-1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
- PN-86/C-89280-Polietylen. Oznaczenia
- ISO 4427- Polyethylene (PE)Pipes for Water Supply - Specifications
- PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- BN - 72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
- BN- 81/9192-05- Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych
- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia.
- PN-S-02205:1998-Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
- PN-74/S-96017- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych.
- PN-64/S- 96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.
- PN- 84/S- 96023-Konstrukcje drogi. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia łamanego
- PN-73/S-02202-Przepusty.
- PN- 93/E-90400 - Elektroenergetyczne linie kablowe
- PN- 93/E-90401 - Elektroenergetyczne linie kablowe

