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Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 45000000-7
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9
CPV 45230000-8
CPV 45231000-5

Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i
linii energetycznych

SPIS DZIAŁÓW
ST-00 Wymagania ogólne - kod CPV 45000000-7 (Roboty budowlane)
ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
kod CPV 45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę)
ST-02 Roboty ziemne
kod CPV 45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę)
ST-03 Oczyszczalnia ścieków
kod CPV 45200000-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)
ST-04 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
kod CPV 45231000-5 (Roboty budowlane
komunikacyjnych i linii energetycznych)

w

zakresie

budowy

rurociągów,

ciągów
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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
1.
1.1

Wstęp
Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00
Specyfikacje techniczne ST-00 zawierają informacje oraz, wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach Inwestycji pod nazwą:
„Budowa lokalnej oczyszczalni w miejscowości Spędy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”.
1.2

Cel i przedmiot Inwestycji
Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Wilczęta w ww. miejscowości -

zminimalizowanie niebezpiecznych związków przedostających się do gruntu i wód gruntowych wraz ze
ściekami bytowo – gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu środowiska naturalnego.
1.3

Przedmiotem Inwestycji jest:
Przedmiotem inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy wraz z budową

sieci kanalizacji sanitarnej na działkach geodezyjnych obrębu Spędy, działki nr ewid.: 4/4, 16, 17, 30,
32, 33, 104, 156, 158, 161 oraz działkach geodezyjnych obrębu Gładysze, działki nr ewid.: 131/3,
3130/2, 3131/2, gmina Wilczęta.
1.4

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zalecaniu i wykonywaniu robót

opisanych w pkt. 1.1 jako część Dokumentów Przetargowych.
1.5

Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi rozdziałami

specyfikacji technicznej:
ST-00 Wymagania ogólne
ST-01 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
ST-02 Roboty ziemne
ST-03 Oczyszczalnia ścieków
ST-04 Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowania norm i standardów.
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej
i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały
ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed data zamknięcia przetargu, o ile
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjami
Technicznymi.
1.6

Określenia podstawowe
W Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco;
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę - upoważniona do kierowania Robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, służące do
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z realizacja kontraktu oraz oceną jakości
materiałów i robót.
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wyceniony przedmiar robót - przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć
jego Oferty.
1.7

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektowa, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.7.1

Przekazanie Budowy

W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są
niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany)
i Specyfikację Techniczną.
1.7.2

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do
realizacji zadania.
1.7.3

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna
dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w Zakładzie Komunalnym w Wilczętach,
Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta.
1.7.4
1.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca

sporządzi

dokumentacje

powykonawczą,

w

tym

dokumentację

geodezyjną

powykonawczą, dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą
naniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. Koszt tej
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych.
2. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno - ruchową dla dostarczonych
przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w
cenach jednostkowych Robot.
1.7.5

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od
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wymiarów określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane
w następującej kolejności pod względem ważności:
Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, profilami
podłużnymi,

przekrojami

poprzecznymi

projektami

obiektów

inżynierskich

i

wymaganiami

materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.
3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
4. W przypadku, gdy Roboty i Materiały nie będą w pełni zgodne z, Dokumentacją Projektową lub
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie materiały
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7.6

Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, cały okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót,
2. Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące
wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, poręcze, światła, urządzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót,
zapewnienia wygody publicznej, itd.
3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.
1.7.7

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie, treść informacji powinna być zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w
cenach jednostkowych Robót.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym
stanie.
1.7.8

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub 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 będzie miał szczególny wgląd na: lokalizację magazynów,
składowisk i dróg dojazdowych.
Zapewni środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
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• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
1.7.9

Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.
1.7.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia
1. Materiały, które w sposób trwały będą szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym niż dopuszczalne.
3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
4. 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.
1.7.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
1.Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (DZ. U. Nr 47. poz.
401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych
pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do personelu pracującego
na Placu Budowy.
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.
1.7.12 Ochrona własności prywatnej i publicznej
1. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
2. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
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3. Wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących instalacji podziemnych będzie
pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze
prowadzenia robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych
urządzeń.
5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub naziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i powstałe
bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych
przypadkach koszt naprawy urządzeń obciąży Wykonawcę.
6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mających wartość archeologiczną,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu
otrzymania dalszych decyzji.
1.7.13 Zabezpieczenie robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich materiałów i urządzeń
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokołu odbioru
końcowego i przekazania budowy zamawiającemu.
2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalającym pod względem technicznym sposób
przez cały okres trwania robót, aż do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiającemu.
3. Inspektor nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za
niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej
dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.
1.7.14 Zgodność z prawem i innymi przepisami
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuję się zastosować do wszystkich
prawnych wymagań dotyczących używania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowiązuje
się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.
1.7.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywały najnowsze wydania lub poprawionego wydania powoływanych norm i przepisów o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy państwowe
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2.
2.1

Materiały
Wymagania ogólne

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny:
być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale
obowiązujących norm i przepisów, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym
również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
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2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostawą Materiałów niezbędnych do wykonywania
robót.
2.2

Źródła uzyskaniu materiałów

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do prowadzenia robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz, próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postępu robót.
2.3

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakichkolwiek źródeł.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczaniem materiałów do robót.
4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsca pozyskiwania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. Za
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.
6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.4

Materiały niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jeżeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do robót innych, niż tych, do wykonania
których były pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia materiałów do tej części robót będzie odpowiednio
przez niego zweryfikowany.
2. Każda cześć robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób cześć robót może nie zostać
zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.
2.5

Przechowywanie i składowanie materiałów

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrobię terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
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2.6

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
3.

Sprzęt

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakości lub projekcie organizacji Robót
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach,
Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.
3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót będzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
4.

Transport

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robot i na właściwości przewożonych materiałów.
2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom Kontraktu będą na
polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.
5.
5.1

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora Nadzoru.
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie.
5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5.2
5.2.1

Kontrola jakości robót
Zasady kontroli jakości Robót

1. Celem kontroli Robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć
założoną jakość robót.
2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel laboratorium, sprzęt
zaopatrzenie

i

wszystkie

niezbędne

urządzenia

do

pobierania

próbek,

badań

materiałów

i przeprowadzenia prób szczelności oraz robót.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwości są określone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
5. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów.
6. Wszystkie koszty uwiązane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
5.2.2

Pobieranie próbek

1. Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych

na

zasadzie,

że

jednostkowe

elementy

produkcji

mogą

być

z

jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
4. Pojemniki do pobierani próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.2.3

Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe albo
normę procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru.
2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wyłamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań:


pomiar ciśnień próbnych,



pomiary geodezyjne,



badana zagęszczenia gruntu.

5.2.4

Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie
wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.
5.2.5

Badania prowadzone przez Inspektom Nadzoru

1. Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelką potrzebną pomoc.
2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. To

Inspektor Nadzoru

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych,
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
5.2.6

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko takie materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi

na

podstawie Polskich

Norm

aprobat

technicznych oraz

właściwych przepisów

i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobatą
techniczną w, przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych, Atesty i badania wytwórni.
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W przypadku materiałów dla których dokumenty są wymagane prze Specyfikacje Techniczne każda
partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe musza posiadać w/w dokumenty są wydane przez, producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.
5.3
5.3.1

Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy zamawiającym a
Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia okresu
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót,
ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. Każdy
wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy
wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w
chronologicznej kolejności.
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:


datę przekazania budowy Wykonawcy,



datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,



datę zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakości Programu Budowy,



daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót,



postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robot, dat,



przyczyny i czas trwania opóźnień, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót,



daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,



uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,



stan pogody
podlegających

oraz temperaturę powietrza
ograniczeniom

lub

występujące w

wymaganiom

szczególnym

okresie wykonywania
w

związku

z

robót

warunkami

klimatycznymi,


zgodność warunków geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,



dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robót,



dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót,



dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań z podaniem kto
je przeprowadzał,



wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem kto je przeprowadzał,



inne istotne informacje związane z przebiegiem robót.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.
14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA_ST-00_WYMAGANIA OGÓLNE
Budowa lokalnej oczyszczalni w miejscowości Spędy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
5.3.2

Księga obmiarów

1. Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka wykonywanych
robót.
2. Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów i wpisywane
pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze.
5.3.3

Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje
jakości

materiałów,

zatwierdzone

receptury

laboratoryjne oraz wyniki

badań

powinny

być

przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te
będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione
Inspektorowi Nadzoru
5.3.4

Inne dokumenty budowy

Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty powinny być
także uznane za Dokumenty Budowy:


pozwolenie na realizacje inwestycji,



protokoły przekazania Palcu Budowy,



dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,



procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy,



uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,



certyfikaty odbioru robót,



protokoły ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,



korespondencja budowy.

5.3.5

Przechowywanie dokumentów budowy

1. Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
2. Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastawiony zgodnie z właściwymi wymogami
prawnymi.
3. Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego
każdorazowo na ich życzenie.
6.

Obmiar robót

6.1

Ogólne zasady obmiaru robót

1. Obmiar robót będzie określał taktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu.
3 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną
poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikająca z płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę
i Inspektora Nadzoru.
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6.2

Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nic podają tego inaczej, to objętości liczone
są w m3 - jako długość pomnożona przez, średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzenie wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze obmiarów, szkice te
będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
6.3

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
użyciem.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, będą posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym
przez cały okres, realizacji Robót.
6.4

Wagi i zasady ważeniu

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
6.5

Termin i częstotliwość przeprowadzeniu pomiarów

Obmiary będą prowadzone przed częściowym i końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub wymianie Wykonawcy Robót. Obmiary Robót
zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych Robót.
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem.
7.
7.1

Odbiór robót
Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych roboty podlegają następującym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:


odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,



odbiorowi częściowemu,



odbiorowi końcowemu,



odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2

Odbiór robót zanikających i ulegających odkryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
7.3

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości części wykonanych robót. Odbiór częściowy robót dokonuje
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
7.4

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończania robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
ST-00.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.
7.5

Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót
sporządzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:


dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy,



specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne)
receptury i ustalenia techniczne,



dokumenty zainstalowanego wyposażenia,



dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),



wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczną,



deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacja
techniczna,



opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczną,



rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,



geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
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kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczą ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja
7.5.1

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 5.3 „Odbiór końcowy robót".
8.

Przepisy związane

⇒

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami.

⇒

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Tekst jednolity) Dz. U. z 2000r. Nr 100.
poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

⇒

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627,
z późniejszymi zmianami).

⇒

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229.

⇒

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami.

⇒

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719).

⇒

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w

sprawie

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr
107. poz. 679. z późniejszymi zmianami).
⇒

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

⇒

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

⇒

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z. dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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ST-01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1.

Wstęp

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
opisanych w ST-00 Wymagania ogólne. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w ST-00.
1.2

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury
podziemnej i nadziemnej.
1.2.1

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczania sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi tras oraz punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych punktów
wysokościowych (reperów roboczych) wyznaczenie przekrojów porzecznych,
c) zastabilizowane punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz, oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.2.2

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale ST-00 „Wymagania ogólne"
2.

Materiały

Rodzaje materiałów
Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania tras, powinny mieć
średnice 0,15-0,20 m i długości 1,5+1,70 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05+0,08 m i długości
około 0,30 m, a dla punktów w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe średnicy 5 nim i długości
0,04-0,05 m. „Świadki" powinny mieć długości około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3.
3.1

Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale ST_00.
3.2

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizacje
i współrzędne punktów głównych i reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego,
wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego
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wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru
o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych tras i (lub) reperów roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzednę terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe wynikające z różnic rzędnych terenu będą wykonane
na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów, przez Inspektora
Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty pośrednie trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego, zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszelkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej
realizacji robót, należą do obowiązków Wykonawcy.
3.3

Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe
(repery robocze) wzdłuż osi trasy. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż tras
powinna wynosić 300 m. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z
wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać
punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż tras projektowanej infrastruktury o ile brak
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów roboczych należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.
3.4

Odtworzenie osi tras

Tyczenie osi tras należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Osie tras powinny być wyznaczone w punktach
głównych

i

w

punktach

pośrednich

w

odległościach

zależnych

od

charakterystyki

terenu

i ukształtowania tras lecz nic rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety
określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras w terenie należy użyć materiałów
wymienionych w punkcie 2.1.
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Usuniecie puli z osi tras jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi świadkami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót.
4.
4.1

Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale ST-00.
4.2

Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem tras i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z
wymaganiami.
5.
5.1

Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00.
5.2

Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokołów z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Inspektorowi Nadzoru.
6.

Przepisy związane

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Warszawa 1971r.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK. Warszawa 1978r.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK. Warszawa 1983r.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGiK. Warszawa I983r.
Wytyczne techniczne G-3. Osnowy realizacyjne GUGiK. Warszawa I983r.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1.

WSTĘP

1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.
1.2

Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00.
1.3

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
prac opisanych w ST-00.
1.4

Określenia podstawowe

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne. Wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych.
Głębokość wykopu. Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop płytki. Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni. Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki. Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Bagno. Grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności charakteryzujący się znacznym
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót.
Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót.
Odkład. Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie ścian wykopów. Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów BHP
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju
gruntu.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg
wzoru: Is = ρd / ρds
gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].
Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona
według wzoru: U = d60 / d10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].
Zasypanie wykopu. Zasypanie wykopu po ułożeniu w nim sieci i urządzeń.
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.
1.5

Materiały

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają przeciętne wartości
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
1.6

Sprzęt

Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:


do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.,



do

jednoczesnego

wydobywania

i

przemieszczania

gruntów:

spycharki,

urządzenia

do

hydromechanizacji, itp.,


do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,



do zagęszczania gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp.

1.7

Transport

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopów należy stosować samochody samowyładowcze o nacisku na oś
do 8 ton.
1.8
1.8.1

Wykonanie robót
Zasady prowadzenia robót

Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia
Inżynierowi oraz administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w których
będą realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.
W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie
żadnych działań bez powiadomienia o tym Inżyniera Budowy i przed ustaleniem odpowiednich
poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich koniecznych środków w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu usług, z których korzystanie zostało
w wyniku robót uniemożliwione.
Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie
lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń
instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym.
Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych
z umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.
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. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inżyniera.
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Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed
ułożeniem podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować
nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny
mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej co 20m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm.
Wykonawca

przedstawi

do

akceptacji

Inżynierowi

szczegółowy

opis

proponowanych

metod

zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej zapewniający bezpieczeństwo pracy i
ochronę wykonywanych robót.
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania
terenu. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być wywieziony
przez Wykonawcę na odkład. Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca
rozładunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. Nadmiaru urobku należy
przetransportować w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i
urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym
ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PVC należy obsypać
piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać
warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy należy
zagęszczać mechanicznie.
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia.
Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostaną zakończone. Oprócz złączy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny być
odkryte do chwili zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie
zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości
mniejszej niż 300 mm od rur i złączek.
Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być
przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie rozścielony w
miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości.
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Teren po wykopach
należy zrekultywować.
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W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty
i poinformować Inżyniera.
1.8.2

Wymagania dotyczące zagęszczenia

Współczynnik zagęszczenia gruntu Is nie powinien być niższy niż 0,95 dla warstwy wierzchniej (do 1,2
m głębokości gruntu) i 0,90 dla warstw niższych (poniżej 1,2 m głębokości). Grunt winien zostać
zbadany wg PN-75/B-04481.
1.8.3

Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety
rurociągu.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ
wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
1.9

Kontrola jakości robót

1.9.1

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopów. Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:


zapewnienie stateczności ścian wykopów,



sprawdzenie jakości umocnienia,



dokładność wykonania wykopów,



wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki,



zagęszczenie zasypanego wykopu.

1.9.2

Badania do przejęcia robót ziemnych

Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:
1.

pomiar szerokości dna: pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych i co 50 m
w miejscach, które budzą wątpliwości,

2.

pomiar spadku podłużnego dna: pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
punktach wątpliwych,

3.

pomiar grubości podsypki (10 cm poniżej rur z PCV ),

4.

pomiar grubości obsypki z piasku (30 cm nad rurami z PCV ),

5.

badanie zagęszczenia gruntu: wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy,

6.

badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

7.

badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z
określonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy
przeprowadzić dodatkowe badania według PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności
środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji
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Inżyniera;
8.

badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu, badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego
wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi, pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach
odległych od siebie nie więcej niż 50 m;

9.

badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego według
BN-77/8931-12 i wilgotności zagęszczonego gruntu,

10. badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z
dokładnością do 1 cm, badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne
podłoża i głębokość ułożenia podłoża.
Szerokość dna. Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o ± 5 cm.
Spadek podłużny dna. Spadek podłużny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych
wysokościowych nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub
+1 cm.
Grubość warstwy podsypki. Grubość warstwy podsypki nie może się różnić o więcej, niż ±2 cm.
Grubość obsypki z piasku. Grubość warstwy obsypki nie może się różnić o więcej, niż ±5 cm
Zagęszczenie gruntu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
1.10 Obmiar robót
Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych. Jednostką miary przy wykonywaniu wykopów
jest 1 m3, natomiast przy wywozie urobku – 1 m3 ziemi wydobytej na odkład. Pryzmy powinny mieć
kształt umożliwiający ocenę ich objętości.
1.11 Przejęcie robót
Przejęcie robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą traktowane jako
zanikające.
1.12 Podstawa płatności
Wykonawca uwzględni w swojej stawce:


zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania lub
gdy pojawi się wymaganie dodatkowe, przewóz tego materiału poza teren Placu, co zapewni
Wykonawca;



wykonanie wykopów na terenie robót, wzmocnienie ścian powstałych dołów, ochrona istniejących
kanałów ściekowych, odpływowych i instalacji łącznie z zapewnieniem czasowych usług w
przypadku uszkodzenia tychże;



utrudnienia, z którymi w naturalny sposób należy się liczyć, a zależnymi od pory roku i warunków
atmosferycznych;



usuwanie skutków opadów atmosferycznych;



środki zabezpieczeń przed opadami atmosferycznymi;



opracowanie projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na bieżąco
używanych dróg i ulic publicznych, o ile zostały spowodowane prowadzonymi pracami;



wykonanie podsypki i obsypki z pasku;



ponowne wypełnianie przy użyciu odpowiedniego materiału pochodzącego z innego źródła;



przewóz i składowanie materiału dodatkowego i materiału niewłaściwego na hałdach lub na
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terenie poza placem wskazanym przez Wykonawcę;


dowóz i odwiezienie sprzętu.

2.

Przepisy związane

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-77/8931-12

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-75/B-04481

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

PN-B-10736:1999

Roboty

ziemne.

Wykopy

otwarte

dla

przewodów

wodociągowych

i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-93/B-12042

Drenowanie. Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie

PN-B-12085:1996

Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej

PN-B-12087:1997

Drenowanie. Ujęcia i odprowadzenie wód źródlanych i wysiękowych

PN-B-12088:1997

Drenowanie. Zabezpieczenie rurociągów drenarskich

PN-B-12089:1997

Drenowanie. Układanie sączków drenarskich. Wymagania przy odbiorze

kryteriów hydraulicznych -hydrologicznych
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ST-03 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
1

Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania technicznie wykonania
i odbioru robót związanych z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Spędy, gmina Wilczęta.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robót, stanowią zbiór wymagań technicznych i
organizacyjnych, dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST stanowi część
Dokumentów Przetargowych na wykonanie zadania.
1.3. Zakres robót
Prace instalacyjne
•

Dostawa prefabrykowanych elementów z urządzeniami i armaturą,

•

Montaż elementów i urządzeń

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót związanych z technologią oczyszczania ścieków
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, sztuką budowlaną, prawem, przepisami BHP i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Układ technologiczny oczyszczalni ścieków wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uzgodnioną
i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Zamawiający (Inwestor) dopuszcza zastosowanie urządzeń
równoważnych, zastrzegając sobie prawo do oceny równoważności. Dla oceny propozycji
równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu
i niezależnych ekspertów.
2

Materiały

2.1

Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00
„Wymagania ogólne”.
2.2

Wymagania szczegółowe dla materiałów
Przepompownia ścieków oczyszczonych
Do przetransportowania ścieków do urządzeń oczyszczalni ścieków projektuje się przepompownię
ścieków z kratą koszową w zbiorniku podziemnym. Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi
rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla
zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory
rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. Dzięki zastosowanym surowcom do produkcji
polimerobetonu, wyroby te są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie
ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i
nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych.
W pompowni przewiduje się zastosowanie dwóch pomp (jedna rezerwowa) zatapialnych z
wirnikami Vortex o swobodnym przelocie minimum 76-80mm. Parametry pomp: Qp=4,0l/s, H=5,5m.

28

SPECYFIKACJA TECHNICZNA_ST-03_OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Budowa lokalnej oczyszczalni w miejscowości Spędy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni: PCV DN 250.
Średnica i rodzaj materiału kanału odprowadzającego ścieki z przepompowni: PE DN 90
Biologiczna oczyszczalnia ścieków
Projektuje się mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków zbudowaną pompowni z kratą
koszową, zbiornika dwukomorowego pełniącego rolę osadnika wstępnego i bufora, oraz
trzykomorowego zbiornika oczyszczalni ścieków. Osad nadmierny kierowany jest do zagęszczacza
osadu. W projektowanej oczyszczalni ścieków zachodzą następujące procesy:
- wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków,
- biologiczne oczyszczanie ścieków,
- zrzut ścieków oczyszczonych i recyrkulacja osadu czynnego.
Elektryczną część oczyszczalni ścieków stanowią pompa zatapialna w zbiorniku dwukomorowych
oraz dmuchawy bocznokanałowe dostarczające powietrze do elementów napowietrzających i pomp
mamutowych zlokalizowanych w komorze osadu aktywnego. Dmuchawy usytuowane będą w szafie
na powierzchni terenu.
Sterowanie oczyszczalni ścieków
Szafka sterownicza oczyszczalni wykonana w obudowie poliwęglanowej o IP 65. Układ automatyki
steruje następującymi procesami:
- pracą dmuchaw w oparciu o pomiar ilości tlenu w komorach aeracyjnych (oksymetr);
- pracą elektrozaworów pomp mamutowych w oparciu o nastawny czas otwarcia i zamknięcia;
- praca pomp osadu nadmiernego w oparciu o nastawny czas pracy i postoju;
Wszystkie zawarte elementy szafki sterowniczej są elementami typowymi i posiadają odpowiednie
certyfikaty CE.
Komora pomiarowa
Na rurociągu tłocznym, doprowadzającym ścieki na oczyszczalnię po oczyszczeniu mechanicznym
na kracie koszowej zaprojektowano komorę pomiarową przepływu ścieków.
Komorę należy wykonać jako szczelną studnię z kręgów betonowych ∅1400, łączonych na uszczelkę.
Dno studni – betonowy monolityczny element prefabrykowany. W dnie studni należy wykonać studzienkę
zbiorczą z PVC ze szczelnym dnem, zwieńczoną kratką ściekową. Wewnętrzne ściany komory powinny być
gładkie. Do wyrównania góry włazu używać jedynie pierścieni dystansowych z betonu. Kręgi powinny
posiadać stopnie włazowe. Średnica włazu kanałowego nie mniejsza niż 600 mm, właz klasy D400. Właz
powinien być usytuowany nad stopniami. Stopnie włazowe zamocowane mijankowo w dwóch rzędach w
odległościach pionowych 25cm lub 30 cm.
W komorze pomiarowej projektuje się pomiar oczyszczonych ścieków za pomocą przepływomierza
 przepływomierz:
przyłącze kołnierzowe,
wykładzina gumowa,
temp. max 80 st. C,
budowa stalowa St3s lakierowana, IP67,
elektroda odniesienia,
średnica DN65,
ciśnienie PN16,
montaż według DTR przepływomierza,
przepływomierz musi być zasyfonowany.
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 przetwornik pomiarowy:
zasilanie 230/24 V ,
pobór mocy 10 W,
zakres pomiarowy zmienny 0 - 6 ... 120 m3/h,
wyświetlacz podwójna linijka alfanumeryczna 2x16 znaków, LCD,
klawiatura czteroprzyciskowa,
obudowa polowa z tworzywa,
wskazania przepływ chwilowego w l/h;
zliczanie objętości w l,
sygnały wyjściowe: 4 - 20 mA, impuls co 1l - transoptor, RS 485.
Przepływomierz z funkcją monitoringu ilości przepływu ścieków, przesył danych przez GSM.
Wylot ścieków oczyszczonych
Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do wód rzeki Młynówka Pasłęcka odbywać się
będzie poprzez zaprojektowany wylot DN200. Wylot zostanie wykonany jako typowy element
betonowy. Umocnienie skarpy musi zostać odtworzone zgodnie z warunkami technicznymi
ŻZMiUW.RB.44.13.1.2016 z dnia 30.11.2016.
3

Obmiar robót

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między Inwestorem a Wykonawcą. W związku z odbiorem umowa
między Inwestorem a Wykonawcą powinna zawierać następujące ustalenia:
a) odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz określenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany
(w uzgodnieniu z projektantem),
b) określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokołu z badań;
c) parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);
d) warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z

uzasadnionych

przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń);
e) zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi;
f) zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;
g) niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po
naprawie instalacji).
Umowa na wykonanie robót powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny być
zamontowane (przez powołanie się na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletności
instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich
wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne
poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym
wymaganiom.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru ca najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do rejestru obmiarów. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu

30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA_ST-03_OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Budowa lokalnej oczyszczalni w miejscowości Spędy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

częściowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i inspektora nadzoru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach i elementach podanych w ślepym
kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
wszystkich robót.
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ST- 04 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZMI
Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i linii energetycznych
1.
1.1

WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00.
1.2

Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót określonych ST-00
2.

Zakres robót objętych ST

Ustalania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
Zestawienie:
Projektowana sieć kanalizacji grawitacyjnej:
PVC SN8 Ø200mm; L=192,5m;
PVC SN8 Ø250mm; L=168,0m;
PVC SN8 Ø160mm; L=17,0m
Projektowana instalacja kanalizacyjna na oczyszczalni ścieków:
PVC SN8 Ø110mm; L=5,0m;
PVC SN8 Ø160mm; L=11,0m;
PE100RC SDR17 Ø50mm; L=8,0m;
PE100RC SDR17 Ø90mm; L=26,0m;
3.
3.1

Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy powinny odpowiadać normom krajowym
zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały
powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Kanalizację sanitarną grawitacyjną projektuje się z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych SDR34 —
klasa S (8 kN/m2) Ø160mm, Ø200mm, Ø250mm ze ścianką litą, łączonych na uszczelkę wargową.
Zmiany kierunków sieci wykonać w studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Prowadzenie przewodu,
spadki, średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Roboty montażowe wykonać ściśle wg
katalogów

technicznych

producenta.

Powierzchnie

zewnętrzne

i

wewnętrzne

rur

i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, pęcherzy, zanieczyszczeń, porów i
jakichkolwiek innych niejednorodności powierzchni. Końce rur i kształtek powinny być obcięte równo i
prostopadle do ich osi.
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Przed zasypaniem rurociąg poddać próbie szczelności. Zgodnie z PN – 81/B–03020 minimalne przykrycie
przewodów kanalizacji sanitarnej powinno wynosić 1,00m. Wypłycenia kolektora należy ocieplić
keramzytem.
Rurociągi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
Przewody sanitarne ciśnieniowe projektuje się z rur PE100RC SDR17 Ø50 i PE100RC SDR17 Ø90
łączonych za pomocą kształtek do zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. Kształtki do systemu
ciśnieniowego stosować tego samego producenta, co rurociągi. Kształtki powinny posiadać wdrożony do
stosowania system ISO9001 i ISO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz spełniać wymagania
normy PN–EN12201–3 lub PN–EN13244–3. Przykrycie przewodów kanalizacji tłocznej powinno wynosić
nie mniej niż 1,00m licząc od wierzchu rury.
Rury PE RC
− Rury ciśnieniowe PE powinny być produkowane zgodnie z PN–EN 12201–2, posiadać dopuszczenie
do stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna IBDiM,
− Wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej
powierzchni barwę: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski
Studnie kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej Ø425
Projektuje się studnie kanalizacyjną najazdową Ø425 mm z tworzywa sztucznego o parametrach:
− rura trzonowa – średnica wewnętrzna komina Ø425mm,
− rura trzonowa karbowana,
− możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”,
− kinety wyposażone w króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu,
− rury teleskopowe z rury PVC–U,
− zwieńczenia studzienek: pokrywa żelbetowa klasy D400.
Studnie kanalizacyjne z betonowe Ø1000
Komorę należy wykonać jako szczelną studnię z kręgów betonowych ∅1000, łączonych na uszczelkę.
Dno studni – betonowy monolityczny element prefabrykowany. Wewnętrzne ściany komór powinny być
gładkie. Do wyrównania góry włazu używać jedynie pierścieni dystansowych z betonu. Kręgi powinny
posiadać stopnie włazowe. Średnica włazu kanałowego nie mniejsza niż 600 mm, właz klasy D400. Właz
powinien być usytuowany nad stopniami. Stopnie włazowe zamocowane mijankowo w dwóch rzędach w
odległościach pionowych 25cm lub 30 cm.
4.
4.1

Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogóle”
4.2

Wymagany sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania sieci powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
 koparka gąsienicowa 0,6m3,
 spycharka gąsienicowa 74kW (100kM),
 równiarka samojezdna 74kW (100kM),
 równiarka samojezdna 88kW (120kM),
 zrywarka przyczepna 8m2/h,
 walec statyczny samojezdny,
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 walec statyczny ciągniony gładki 3-5 t,
 zagęszczarka wibracyjna,
 gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.
 brona talerzowa (bez ciągnika),
 żuraw samochodowy 5-6 t,
 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM),
 samochód skrzyniowy,
 samochód dostawczy 0.9 t,
 obudowa wykopu "PODLASIE 1",
 sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min.
5.

Transport

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 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
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i
kołowym. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin
metalowych lub łańcuchów. Nie dopuszczać do wleczenia wiązek rur, jak też rur w kręgach.
6.

Kontrola Jakości Robót

6.1

Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogóle”
6.2

Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą.
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie.
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego lub betonu.
− badanie odchylenia osi kanałów.
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów.
− badanie odchylenia spadku kanałów.
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów.
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów.
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu.
− sprawdzenie wykonanych izolacji.
7.
7.1

Obmiar robót
Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”
7.2

Jednostki obmiaru

Jednostką obmiaru Robót jest:
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−

mb – dla ułożenia rur, z dokładnością do 1,0 m

−

sztuki – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury,

−

mb – dla wykonanych przewiertów z dokładnością do 1,0 m.

8.
8.1

Odbiór robót
Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST_0 „Wymagania ogólne”. W przypadku stwierdzenia
odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
8.2

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót,
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
podlegają: roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem, obsypka
zbiornika.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
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