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W S TĘ P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są informacje
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową
przyłącza i doziemnej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej związanych
z budową Strażnicy KP PSP wraz z zapleczem użytkowym w Świeciu przy ul.
Wojska Polskiego wraz z budynkiem gospodarczym, a także budynek remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownik.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające budowę przyłącza wodociągowego i przeciwpożarowego
zgodnie z pkt.1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót :
-

wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod wodociągi,

-

umocnienie pionowych ścian wykopów,

-

wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi o grubości 10 cm,

-

budowa przyłącza i instalacji doziemnej wodociągowej z rur PE 100
SDR17 o średnicach Ø50 mm, Ø40 mm oraz Ø25 mm SDR13,5 PE 100,

-

budowa przyłącza i doziemnej instalacji przeciwpożarowej o średnicy Ø110
SDR 17,

-

wykonanie komory wodomierzowej wraz z montażem wodomierza dn 65,

-

wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem,

-

zasypanie wykopów z ubijaniem warstwami.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Sieć wodociągowa - układ złożony co najmniej z dwóch przewodów,
tworzący razem instalację służącą do rozprowadzania wody.
1.4.2. Instalacja doziemna – przewód wodociągowy przeznaczony do
połączenia hydrantu bądź budynku z siecią wodociągową.
1.4.3. Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy
pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci
wodociągowej.

1.4.4. Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia.
-

armatura zaporowa – zasuwy , zawory,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
zgodność

wykonania robót oraz za

z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w ST i

poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlaną.
1.6. Dokumentacja robót montażowych przyłączy doziemnych
wodociągowych
Stanowią ją:
- projekt

budowlany,

opracowany

zgodnie

z

rozporządzeniem

Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz.
462), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r Nr
202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr
202, poz. 2072 z późn. zmianami),
- dziennik

budowy

prowadzony

zgodnie

z

rozporządzeniem

Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z
późn. zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),

- protokoły

odbiorów

częściowych,

końcowych

i

robót

zanikających,

z

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja

powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
2.0.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Materiały stosowane do budowy sieci i instalacji doziemnych wodociągowych
powinny mieć :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi ,
lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „
regionalny wyrób budowlany ".
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru.
2.2. Zastosowane materiały
2.2.1. Rurociągi z polietylenu PE
Rury i kształtki z polietylenu PE HD muszą spełniać warunki określone w
normach PN-EN 12201-2+A1:2013-12 i 12201-3+A1:2013-05. Stosować
rurociągi PE100 o średnicy Ø110 mm, Ø50 mm, Ø40 mm oraz Ø25 mm.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PNEN 1074-1 do 5:2002 oraz PN-EN 1074-6:2005.
2.2.3. Materiał na podsypkę
Należy zastosować podkład z piasku gr. 10cm.
2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Rury i kształtki
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40oC.
Przy długotrwałym składaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza
pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej
do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na
sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min.
2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania
rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o
różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Stos należy zabezpieczyć
przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w
odstępach 1 do 2 m.
2.3.2.Armatura
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.
2.3.3. Piasek
Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.
3.0. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora .
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące

jego

użytkowania.

Wykonawca

powinien

dostarczyć

kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po Akceptacji nie może
być później zmieniany bez jego zgody
3.2. Sprzęt do wykonania wodociągu
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu :
-

koparek przedsiębiernych,

-

spycharek kołowych lub gąsienicowych,

-

sprzętu do zagęszczania gruntu,

-

zgrzewarek.

4.0. TRANSPORT
4.1. Transport rur
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe
wymagania :
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające
poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane

rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury
falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
- Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze
otoczenia – 5oC do + 30oC.
4.2. Transport piasku
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane
sieć i doziemna instalacja wodociągowa.
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 Inspektorowi
Nadzoru.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanie sprzętu mechanicznego. Szerokość
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, 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 należy składować wzdłuż wykopu,
nadwyżka urobku

powinna być wywieziona przez Wykonawcę na odkład.

Wykopy należy odwadniać w trakcie prowadzenia robót. 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 oraz
dalszych 10 cm gruntu na wykonanie podsypki powinno być wykonane

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
5.3. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania
określone w dokumentacji projektowej. Głębokość posadowienia powinna
wynosić minimum 1,5m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność
odpowiedniego ocieplenia przewodu łupkami styropianowymi.
5.4. Rurociągi
5.4.1 Rurociągi z PE
Przewody PE montować zgodnie z Instrukcją montażową układania w gruncie
rurociągów producenta rur. Przed ułożeniem rur do wykopu należy je starannie
oczyścić, zwracając szczególną uwagę na końce rur. Poszczególne ułożone rury
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długość rury i
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączeń.
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC. Przed zakończeniem dnia
roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego
rurociągu przed zamuleniem.
5.4.1.1. Łączenie rur
Łączenie rur z PE może być realizowane przy użyciu następujących technik :
- rury o średnicy poniżej 110mm – przez zgrzewanie elektrooporowe
- łączenie rur PE z armaturą kołnierzową – z wykorzystaniem tulei
kołnierzowych
Zgrzewanie czołowe i elektrooporowe wykonywać stosując odpowiednie
zgrzewarki. Należy zapewnić osiowe ułożenie rur w trakcie zgrzewania, zgrzew
kontrolować obserwując wypływki na obu końcach rur. Brak wypływki na części
obwodu bądź nieosiowości obu zgrzewanych przewodów dyskwalifikuje zgrzew.
Należy go przeciąć i wykonać ponownie. Zaleca się wykonywanie zgrzewania na
zewnątrz wykopów i opuszczać do wykopu odcinki zgrzane o długości nie
większej od 100 m.
5.4.2. Kształtki z żeliwa sferoidalnego
Kształtki kołnierzowe łączyć za pomocą kołnierzy i płaskich uszczelek z gumy
EPDM z wzmocnieniem stalowym.
5.5. Uzbrojenie sieci wodociągowej

Uzbrojenie

sieci

wodociągowej

montuje

się

bezpośrednio

w

gruncie.

Powszechnie stosowana jest armatura żeliwna. W sieciach wodociągowych z
tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie także armatura z tworzywa
sztucznego. Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem
lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN
12201-1. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być
gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. Konstrukcja
armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub innym
elementem

nie

nastąpiło

przemieszczenie

uzwojeń

elektrycznych

lub

uszczelnień. W czasie wykonywania robót montażowych sieci i przyłączy
wodociągowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów
wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.
5.6. Próba szczelności
Próbę szczelności wykonać po zmontowaniu, a przed zasypaniem wykopu.
Przewód należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie podnosić
stosując pompę ręczną, do uzyskania ciśnienia 1,0 MPa. Odcinek można uznać
za szczelny, jeśli w czasie 30 minut nie wystąpi spadek ciśnienia.
5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie
Przewody po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelności mogą być zasypywane,
po uprzednim wykonaniu obsypki. Obsypkę wykonać materiałem jak w pkt. 2.2.3.
Obsypkę zagęścić poprzez ubijanie ręczne materiału wokół rury. Przy montażu
przewodów z PE bezpośrednio na obsypce umieścić taśmę metalizowaną z PCV
– niebieską, końcówki taśmy mocować do elementów uzbrojenia. Zasypywanie
rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczania powinien wynosić min. 90%. Do zasypywania wykopów
stosować grunt rodzimy z wykopu.
5.8. Płukanie i dezynfekcja wodociągu
Płukanie przewodu wykonać używając czystej wody. Prędkość przepływu wody
winna zapewnić wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z
przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeśli wypływająca

z niego woda jest przezroczysta i klarowna. Przewody wodociągowe należy
poddać dezynfekcji za pomocą roztworu wodnego wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji – min. 24 godziny. Po
usunięciu wody z chlorem należy wykonać ponowne płukanie sieci.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrolę wykonania przyłącza wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 3 „ Warunków Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociągowych " pkt. 6 „ Kontrola i badania przy odbiorze. "
Szczególna uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń
zgrzewanych.
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria :
-

zgrubienie

zgrzewane

powinno

być

obustronnie

możliwie

okrągło

zagłębiony

poniżej

ukształtowane,
-

powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,

-

rowek

między

wypływkami

nie

powinien

być

zewnętrznych powierzchni łączonych elementów,
-

przesuniecie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości
ścianki rury, całkowita szerokość wypływek powinna być większa od zera i
nie powinna przekraczać wartości określonych przez producenta rur i
kształtek.

-

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą
urządzeń pomiarowych z dokładnością 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelności należy wykonywać dla kolejnych odcinków
przewodu

ale

na

żądanie

inwestora

lub

użytkownika

należy

również

przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić
próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przypadkach uzasadnionych
względami techniczno – ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami
szczelności są podane w normie PN-B 10725:1981. Niezależnie od wymagań
określonych w normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby
szczelności należy zachować następujące warunki :
- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno
określone w projekcie ,

- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w
przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach
nieumocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w
pełni widoczne i dostępne.
- odcinek

przewodu

powinien

być

na

całej

swojej

długości

stabilny,

zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie
obsypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć
trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy.
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a
urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych
punktach badanego odcinka,
- należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia,
W

czasie

przeprowadzania

próby

szczelności

należy

w

szczególności

przestrzegać następujących warunków :
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni
zewnętrznej nie może być niższa niż 1oC.
- napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu,
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna
przekraczać 20oC,
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go
pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez
okres 30 minut sprawdzać jego poziom,
- wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym
czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego.
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1.Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montażu przyłączy wodociągowych są roboty
ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod
rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót

należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich
katalogach.
Jednostkami obmiaru są :
-

wykopy i zasypka – m3,

-

umocnienie ścian wykopów = m2,

-

wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych ( w przypadku
wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na :
-

usytuowanie sieci wodociągowej – w mieście lub poza granicami
miasta,

-

rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,

-

głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,

-

poziom wody gruntowej,

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi łącznie z
kształtkami w metrach według rodzajów rur i średnic. Łuki w rurociągach mierzy
się po ich zewnętrznej stronie. Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w
kompletach. W przypadku wyceny robót w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18
wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robót podstawowych przyłączy
instalacji doziemnych wodociągowych dokonuje się w zależności od :
-

rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,

-

głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,

-

poziomu wody gruntowej

Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach
według rodzajów rur i średnic. Kształtki oblicza się w sztukach z podziałem na
średnice. Połączenia zgrzewane oblicza się w sztukach z podziałem na średnice
zgrzewanych elementów. Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się w
kompletach.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Założenia ogólne
Badanie przy odbiorze sieci i przyłączy wodociągowych należy przeprowadzić
zgodnie z ustaleniami podanymi w WTWiO sieci wodociągowych.
8.2. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodów sieci i przyłączy wodociągowych zależne są od
rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z
odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1981
8.3. Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na :
-

-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją .
•

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczać 0,1 m dla przewodów z tworzyw sztucznych.

•

Dopuszczalne

odchylenie

rzędnych

ułożonego

przewodu

od

przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z
tworzyw sztucznych +0,05 m,
-

zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów,

-

zbadaniu

usytuowania

bloków

oporowych

w

miejscach

ustalonych

w

dokumentacji,
-

zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w
rurze ochronnej,

-

zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien
być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

-

zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju,
zgodnie z dokumentacją,

-

zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który
powinien być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien
być zagęszczony,

-

zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić
zgodnie z PN-B 10725:1981.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem
próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjna (dopuszcza się
inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1)
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odrębnego odcinka
przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. Kierownik
budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym – częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić
inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu , zapewnić dokonanie próby i
sprawdzenia

przewodu,

zapewnić

geodezyjną

inwentaryzację

przewodu,

przygotować dokumentację powykonawczą.
8.4. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na :
- zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z
dokumentacją techniczną.
- zbadaniu protokołów odbioru : próby szczelności , wyników badań
bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej działania.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami
odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1),
projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań
bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania
protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się
inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
końcowego.
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2. ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia :
•

o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową,
warunkami pozwolenia na budowę i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),

•

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w
razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie

robót

montażowych

sieci

i

przyłączy

wodociągowych

i

przeciwpożarowych z tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie :
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montażowe sieci i przyłączy wodociągowych i przeciwpożarowych z tworzyw
sztucznych uwzględniają :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
- wykonanie robót ziemnych,
- montaż rurociągów i armatury,
- wykonanie prób ciśnieniowych,
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu
pierwotnego.
9.2. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
- opracowanie

oraz

uzgodnienie

z

odpowiednimi

instytucjami

projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do
postępu robót,
- ustawienie

tymczasowego

oznakowania

i

oświetlenia

zgodnie

z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
- opłaty za zajęcia terenu,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników, krawężników,
barier, oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji
ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003
r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr
19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92,
poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity
tekst Dz.U. z 2002 r, Nr 147, poz. 1229),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.
1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.
z 2004 r , Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r.

w sprawie

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (
Dz.U. 1995 nr 25 poz.133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia
znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650 ).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47,poz.401 ).,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie
informacji

dotyczącej

bezpieczeństwa

i

ochrony

zdrowia

oraz

planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,poz.2041 ).,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz.2042 ).,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r, poz. 462 ), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
10.3. Normy
1. PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodociągowa . Wymagania użytkowe

i badania sprawdzające . Część 1 : Wymagania ogólne.
2. PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodociągowa . Wymagania użytkowe i

badania sprawdzające . Część 2 : Armatura zaporowa.
3. PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodociągowa . Wymagania użytkowe i

badania sprawdzające . Część 3 : Armatura zwrotna
4. PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodociągowa . Wymagania użytkowe i

badania sprawdzające . Część 4 : Zawory napowietrzająco - odpowietrzające.

5. PN-EN 1074-5:2002

Armatura wodociągowa . Wymagania użytkowe i

badania sprawdzające . Część 5 : Armatura regulująca.
6. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia

z

elastomerów

.

Wymagania

materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających
Część 1 : Guma.
7. PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia

z

elastomerów

.

Wymagania

materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających
Część 2 : Elastomery termoplastyczne.
8. PN-EN 12201-1:2004

Systemy

przewodów

rurowych

z

tworzyw

sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1. Wymagania
ogólne.
9. PN-EN 12201-2:2004

Systemy

przewodów

rurowych

z

tworzyw

z

tworzyw

sztucznych do przesłania wody. Polietylen (PE). Część 2 : Rury
10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy

przewodów

rurowych

sztucznych do przesłania wody. Polietylen (PE). Część 3 : Kształtki
11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy

przewodów

rurowych

z

tworzyw

sztucznych do przesłania wody. Polietylen (PE). Część 4 : Armatura
12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy

przewodów

rurowych

z

tworzyw

sztucznych do przesłania wody. Polietylen (PE). Część 5 : Przydatność do
stosowania w systemie.
13. PN-B-10725:1981

Wodociągi : Przewody zewnętrzne . Wymagania i

badania.
14. PN-B-10736:1999

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
15. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
18. PN-86/B-09700 Tablice

orientacyjne

do

oznaczania

uzbrojenia

na

przewodach wodociągowych.
19. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych . Sprawdzanie
wymiarów
20. PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie

w

wodę. Wymagania

dotyczące

systemów zewnętrznych i ich części składowych.
10.4. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci .
-

Instrukcja Projektowa , Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Kod CPV 45110000-8
Kod CPV 45231000-5
Kod CPV 45232000-2

PRZYŁĄCZA I DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ, TECHNOLOGICZNEJ I DESZCZOWEJ

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI
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1.0. W S T Ę P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
przyłączy i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej
związanych z budową Strażnicy KP PSP wraz z zapleczem użytkowym w Świeciu
przy ul. Wojska Polskiego wraz z budynkiem gospodarczym, a także budynek
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownik.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające budowę przyłączy i doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.
- wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod kanały i studzienki,
- umocnienie pionowych ścian wykopów,
- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi o grubości 10 cm i 15 cm,
- wykonanie obsypki ponad wierzch rur wraz z zagęszczeniem,
- zasypanie wykopów z ubijaniem warstwami,
- budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych klasy S SN8 w średnicy Ø 160 mm
oraz z rur PE 100 SDR 17 o średnicy Ø 75 mm,
- budowa kanalizacji technologicznej z rur PVC litych klasy S SN8 w średnicy Ø
160 mm
- budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC litych klasy S SN8 w średnicach od Ø
160 mm do Ø 315 mm,
- budowa studzienek kanalizacyjnych z PVC Ø 600 mm,
- budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1000 mm i Ø 1200 mm,
- budowa separatorów substancji ropopochodnych,
- montaż studzienek wpustów ulicznych,
- montaż odwodnienia liniowego, np. ACO Drain.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych.
1.4.3. Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony
budynku lub od ulicznego wpustu ściekowego.
1.4.4. Kanalizacja technologiczna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona
do odprowadzania ścieków ze stanowisk mycia pojazdów.
1.4.5. Kanały i studzienki.
1.4.5.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
ścieków.
1.4.5.2. Studzienka rewizyjna – komora na kanale przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.6. Elementy studzienek i komór
1.4.6.1. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej to odległość pomiędzy
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzędną dna.
1.4.6.2.Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.6.3.Właz

kanałowy

–

element

żeliwny

przeznaczony

do

przykrycia

podziemnych studzienek rewizyjnych umożliwiających dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.
1.4.6.4.Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki. przeznaczony do
przepływu w nim ścieków.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
zgodność

wykonania robót oraz za

z dokumentacją projektową, postanowieniami ST i poleceniami

Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlaną.
1.6. Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, „w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla przedmiotu
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r Nr 202,
poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówień

publicznych),

sporządzona

zgodnie z rozporządzeniem

Ministra

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202,
poz. 2072 z późn. zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy

informacyjnej

oraz

ogłoszenia

zawierającego

dane

dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z
późn. zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
2.0.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to
wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za
„regionalny wyrób budowlany". Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru.
2.2.Zastosowane materiały
2.2.1. Rury kanałowe i kształtki
Rury i kształtki z polipropylenu PVC-U z litą ścianką do kanalizacji muszą spełniać
warunki określone w PN-EN 1852-1:2009. Należy stosować rury klasy SN8 o
wymiarach: od 110 mm do 315mm.
Rury i kształtki łączone przez zgrzewanie dn 75 PE 100 SDR 17.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1917.
Stosować studnie o wymiarach nominalnych 1000 cm i 1200 cm.
2.2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki ( powyżej wejścia kanałów ) powinna być wykonana z:
- kręgów betonowych lub żelbetonowych odpowiadających wymaganiom BN86/8971-08
- muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037.
2.2.2.2.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego
2.2.2.3. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonać jako :
- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02:1987.
2.2.2.4. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005.
2.2.2.5. Kręgi betonowe prefabrykowane
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy
1000 cm wysokości 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 25, wg KBI-22.2.6.

2.2.2.6. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stałą StOS.
2.2.2.7. Płyty żelbetowe prefabrykowane
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość min. 10 cm i być
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stałą StOS.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, które należy montować wg instrukcji
producenta i zgodnie z normą PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych".
Stosować studzienki o średnicy nominalnej 600 cm

2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN62/6738-07.
2.2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.2.6. Wpusty deszczowe
Wpusty deszczowe klasy D 400 i odwodnienia liniowe z rusztem typu ciężkiego,
żeliwne.
2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. 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 podkładkach
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.
2.3.2. 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 wysokości składowania nie powinna przekraczać
1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.3.3. Cegła kanalizacyjna

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzanie wód
opadowych. Cegła w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób
uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczania. Cegły powinny być ułożone w
jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki
ładunkowe mogą być ułożone na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna
wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m.
2.3.4. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji
działających

korodująco.

Włazy

powinny

być

poszeregowane

wg.

klas.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
3.0. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,

lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego

użytkowania.

Wykonawca

powinien

dostarczyć

kopie

dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują
możliwość

wariantowego

użycia

sprzętu

przy

wykonywanych

robotach,

wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu :
- żurawi budowlanych samochodowych
- koparek przedsiębiernych

- spycharek kołowych lub gąsienicowych
- sprzętu do zagęszczania gruntu
- wciągarek mechanicznych
- beczkowozów
4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania :
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające
poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury
falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze
otoczenia – 5oC do + 30oC.
4.2. 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
odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczenie kręgów o średnicy 1,2 m ,
1,5 m i 3,5 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.3. Transport cegły kanalizacyjnej
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w
jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na
środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowe
luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku

nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być przewożone
środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien
odbywać się ręcznie.
4.4. Transport 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 piasku.
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 (16).
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. 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 przekaż Inspektorowi Nadzoru .
5.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999. Metody
wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane
do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanie 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 należy składować wzdłuż wykopu,
nadwyżka urobku powinna być wywieziona przez Wykonawcę na odkład. Do
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
oraz dalszych 15 cm gruntu na wykonanie podsypki powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże należy wykonać z warstwy piasku o grubości 10 cm lub 15 cm.
5.4. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania
określone w dokumentacji projektowej. Najmniejsze spadki kanałów powinny
zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu tj. do 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogą być jednak mniejsze :
-dla kanałów DN 150 mm

0,6 %

-dla kanałów DN 200 mm

0,5 %

-dla kanałów DN 250 mm

0,4 %

-dla kanałów DN 1000 mm

0,2 %

Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania
gruntów od 1,0 do 1,3 m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność
odpowiedniego ocieplania kanału.
5.5.1. Rury kanałowe
Rury kanałowe PVC montować zgodnie z „Instrukcją montażową układania w
gruncie rurociągów z PVC„ – opracowaną przez Producenta. Przed montażem rur
i kształtek z PVC należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i
zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń,
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu
uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 14011:2009,

PN-EN

1401-3:2002.

Poszczególne

ułożone

rury

powinny

być

unieruchomione przez obsypanie piaskiem po środku długości rury i mocno
podbite, aby rura nie zmieniała położenia do czasu wykonania złącz. Łączenie rur
– kielichowe z wykorzystaniem uszczelki gumowej wargowej. Montaż połączeń

kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić
szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Połączenia
kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami
kanałów dopływowych i odpływowych – zbiorczego powinien zawierać się w
granicach od 45 do 90o. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a
wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +
5oC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Rury w wykopie
powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.
5.5.2.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania
określone w PN-B/10729:1999. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych
kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi poniżej.
- przy zagłębieniu kanału poniżej 1,5 m

-

średnica 1000 mm

- przy zagłębieniu kanału ponad 1,5 m

-

średnica 1200 mm

- przy średnicy rurociągu > 600 mm

-

średnica 1500 mm

Studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów
w odpowiednich odległościach określonych w dokumentacji (max. 50 m przy
średnicach kanału do 0,25 m) lub zmianie kierunku kanału. Wszystkie kanały w
studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych). Studzienki należy
wykonywać

na

uprzednio

wzmocnionym

dnie

wykopu

i

przygotowanym

fundamencie betonowym. Studzienki wykonać należy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp) w wykopie wzmocnionym, bądź
metodą studniarską – zapuszczając kręgi z równoczesnym wydobyciem ziemi z
wnętrz kręgów. Sposób wykonania studzienek (przelotowych i połączeniowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa. Przejścia rur kanalizacyjnych przez
ściany komory należy wykonać w tulejach uszczelniających. Studzienki wykonać
bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić
płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 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 kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w
przypadku zmiany średnicy kanału powinna on stanowić przejście z jednego
wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w
kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć włazy typu ciężkiego wg
PN-H-74051-02. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią
równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna
znajdować się na wysokości 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory
roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w
odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.
5.6. Izolacje
Kręgi betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być
zabezpieczone przed korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji
zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych„ opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie kręgów polega na powleczeniu ich
zewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę
techniczną

wydaną

przez

upoważnioną

jednostkę. W

środowisku

słabo

agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorąco. Dopuszcza się stosowanie innych środków
izolacyjnych w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelności mogą być
zasypywane, po uprzednim wykonaniu obsypki. Obsypkę zagęścić poprzez
ubijanie ręczne materiału wokół rury. Zasypywanie rur w wykopie należy
prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być
równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik
zagęszczania powinien wynosić min. 90%. Do zasypywania wykopów stosować
grunt rodzimy z wykopu.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z
zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „ Warunków Technicznych „ Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych " pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze". Kontrola
związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna być
prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN
92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych
robót w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. 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 wodą,
- badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy
podłoża z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i
studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektorów,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w lini 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 odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 cm,
- 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 określonych w trzech miejscach na
długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 5.7,
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do + 5 mm.
6.4. Badanie szczelności przewodów
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy

zbadać

zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno być
przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). Przewód
kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania
szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie
czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jeżeli w
czasie

wykonywania

próby

szczelności

z

użyciem

powietrza

występują

uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być
decydujące. Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są
spełnione, jeżeli
Ilość wody dodanej ( podczas wykonywania badań ) nie przekracza :
- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów
- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
- m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robót
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz
zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć
takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są :
- wykopy i zasypka – m3 ,

- umocnienie ścian wykopów – m2
- wykonanie podłoża – m3 ( lub m2 i grubość warstwy w m. )
7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku
wyceny robót w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem
podziału na :
- rodzaj rur i ich średnice,
- rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
- głębokość posadowienia rurociągu licząc pd powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowej.
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie
wlicza się komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). Zwężki
zalicza się do przewodów o większej średnicy. Podłoża pod rurociągi obmierza się
w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach sześciennych
zużytego betonu. Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich
liczbę w sztukach. Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw
sztucznych określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla
studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa
się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni. Długość odcinków kanałów i
kolektorów podanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Założenia ogólne
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z
ustaleniami podanymi w WTWiO sieci kanalizacyjnych.
8.2. Badania przy odbiorze – rodzaj badań
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju
odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru
technicznego częściowego dla robót

zanikających i odbioru technicznego

końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne
z PN-EN 1610.
8.3. Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na :

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczać + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać + 1 cm ,
- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien
być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju,
zgodnie z dokumentacją,
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu. Materiał
ten powinien być zagęszczony,
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić
zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelność

przewodów

i

studzienek

kanalizacji

grawitacyjnej

powinna

gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego
wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to
nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu
wierzchu rury. Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą
powietrza wg PN-EN 1610. Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika
budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, inwentaryzacją
geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i
deklaracjami

zgodności

z

polskimi

normami

i

aprobatami

technicznymi,

dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i
studzienek kanalizacyjnych

jest przedłużony podczas spisywania protokołu

odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do
decyzji

o

możliwości

zasypywania

odebranego

odcinka

przewodu

sieci

kanalizacyjnej. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu

odbioru

technicznego

częściowego.

Kierownik

budowy

jest

zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do
odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie
przewodu,

zapewnić

geodezyjną

dokumentację powykonawczą.
8.4. Odbiór techniczny końcowy

inwentaryzację

przewodu,

przygotować

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na :
- zbadaniu

zgodności dokumentacji technicznej ze

stanem faktycznym

i

inwentaryzacją geodezyjną,
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia
gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego
(załącznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy.
- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacją geodezyjną,
- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2), należy
przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien
być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje
inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik
budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57ust.1p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i
warunkami pozwolenia na budowę,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w
razie korzystania – ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może
być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie :

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
- wykonanie robót ziemnych,
- montaż rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń,
- wykonanie prób szczelności,
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu
pierwotnego.
9.2. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu
obejmuje :
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu
robót,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty za zajęcia terenu
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowani,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i
organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19,
poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92, poz.
881 ).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst
Dz.U. z 2002 r, Nr 147, poz. 1229.),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 poz.
1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z
2004 r , Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego

1995

r.

w

sprawie

rodzaju

i

zakresu

opracowań

geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz.U. 1995 nr 25 poz.1335 ).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia
znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.
Nr 47,poz.401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie
informacji

bezpieczeństwa

dotyczącej

i

ochrony

zdrowia

oraz

planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198,poz.2041 ).,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 198,poz.2042 ).,
10.3. Normy
1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i
definicje.
3. PN-EN 752-2:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (
PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i
systemu.
5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do

podziemnej

bezciśnieniowej

kanalizacji

deszczowej

i

ściekowej.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu ( PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące
wykonania instalacji
6. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

7. PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polipropylen (PP)
– Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu.
8. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością.
9. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
10. PN-EN 476 :2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
11. PN-EN 681-1:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:
Guma.
12. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2.
Elastomery termoplastyczne.
13. EN 13476-1:1999 Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z
termoplastów do układania w gruncie - systemy rurociągów ze strukturalną
ścianką z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatorów, polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) – Część 1: Wymagania dot. rur , kształtek oraz systemu
rurociągów.
14. PN-EN 135666 – 3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Część 3 : Wykładzina z rur ściśle pasowanych.
15. PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Określenia, symbole , podział i opis
gruntów.
16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
17. PN-B – 10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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W S TĘ P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są informacje
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową
przyłącza cieplnego i doziemnej instalacji cieplnej związanych z budową
Strażnicy KP PSP wraz z zapleczem użytkowym w Świeciu przy ul. Wojska
Polskiego wraz z budynkiem gospodarczym, a także budynek remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownik.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności
umożliwiające budowę przyłącza cieplnego i doziemnej instalacji cieplnej
zgodnie z pkt.1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót :
-

wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod rurociągi,

-

umocnienie pionowych ścian wykopów,

-

wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi o grubości 15 cm,

-

budowa przyłącza cieplnego i instalacji doziemnej cieplnej z elastycznych
rur preizolowanych typ PEX o średnicach Ø2x63 mm oraz Ø2x25 mm,

-

wykonanie obsypki wraz z zagęszczeniem,

-

zasypanie wykopów z ubijaniem warstwami.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Sieć cieplna – zespół urządzeń technicznych służących do transportu
rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców.
1.4.2. Uzbrojenie przewodów cieplnych - armatura i przyrządy pomiarowe
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci cieplnej.
1.4.3. Armatura sieci cieplnej – w zależności od przeznaczenia armatura
zaporowa – zawory,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość
zgodność

wykonania robót oraz za

z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w ST i

poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlaną.

1.6. Dokumentacja robót montażowych przyłączy cieplnych i doziemnych
instalacji cieplnych
Stanowią ją:
- projekt

budowlany,

opracowany

zgodnie

z

rozporządzeniem

Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz.
462), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r Nr
202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr
202, poz. 2072 z późn. zmianami),
- dziennik

budowy

prowadzony

zgodnie

z

rozporządzeniem

Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z
późn. zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą
z 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881),
- protokoły

odbiorów

częściowych,

końcowych

i

robót

zanikających,

z

załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
- dokumentacja

powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe

dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
2.0.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Materiały stosowane do budowy sieci i doziemnych instalacji cieplnych powinny
mieć :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi ,
lub
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez
Komisję Europejską, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „
regionalny wyrób budowlany ".
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora
Nadzoru.
2.2. Zastosowane materiały
2.2.1. Rurociągi z polietylenu sieciowanego PEX
Rury i kształtki z polietylenu sieciowanego PEX muszą spełniać warunki
określone w normach. Stosować rurociągi PEX o średnicy Ø2x63 mm oraz
Ø2x25 mm.
2.2.2. Materiał na podsypkę
Należy zastosować podkład z piasku gr. 15cm.
2.3. Składowanie materiałów
2.3.1. Rury i kształtki
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim
działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40oC.

Przy długotrwałym składaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu
plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza
pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej
do wysokości maksymalnej 2 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na
sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min.
2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania
rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o
różnych średnicach winny być składowane odrębnie. Stos należy zabezpieczyć
przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w
odstępach 1 do 2 m.
2.3.2.Armatura i kształtki
Armaturę i kształtki należy składować w magazynach zamkniętych.
2.3.3. Piasek
Piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.
3.0. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanych przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora .
Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy
dotyczące

jego

użytkowania.

Wykonawca

powinien

dostarczyć

kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po Akceptacji nie może
być później zmieniany bez jego zgody
3.2. Sprzęt do wykonania ciepłociągu
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu :
-

koparek przedsiębiernych,

-

spycharek kołowych lub gąsienicowych,

-

sprzętu do zagęszczania gruntu,

-

zaciskarek.

4.0. TRANSPORT
4.1. Transport rur
Rury i kształtki można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed swobodnym przemieszczaniem się ładunku.
4.2. Transport piasku
Piasek może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane
sieć i doziemna instalacja wodociągowa.
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 Inspektorowi
Nadzoru.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanie sprzętu mechanicznego. Szerokość

wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, 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 należy składować wzdłuż wykopu,
nadwyżka urobku

powinna być wywieziona przez Wykonawcę na odkład.

Wykopy należy odwadniać w trakcie prowadzenia robót. 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 oraz
dalszych 10 cm gruntu na wykonanie podsypki powinno być wykonane
bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy
Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
5.3. Roboty montażowe
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania
określone w dokumentacji projektowej.
5.4. Rurociągi
5.4.1 Rurociągi z PEX
Przewody PEX montować zgodnie z Instrukcją montażową układania w gruncie
ciepłociągów producenta rur.
W

projektowanym

systemie

rura

przewodowa

wykonana

z usieciowanego polietylenu (PE-Xa). Rura płaszczowa

jest

wykonana jest

z polietylenu (PE-HD). System pozwala na układanie sieci niskoparametrowych
bez uwzględniania wydłużeń termicznych i konieczności ich kompensacji. Zmiany
kierunku przebiegu sieci preizolowanych wykonuje się poprzez gięcie bez
konieczności stosowania kolan i łuków. Projektuje się rury podwójne.
5.4.1.1. Łączenie rur
Łączenie rur z PEX może być realizowane przy użyciu systemowych kształtek
skręcanych gwintowanych.
5.6. Próba szczelności
Próbę szczelności wykonać po zmontowaniu, a przed zasypaniem wykopu.
Przewód należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Ciśnienie podnosić
stosując pompę ręczną, do uzyskania ciśnienia 0,8 MPa – próba na zimno.
Próbę na gorąco wykonać przy pełnych parametrach roboczych.
5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczanie

Przewody po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelności mogą być zasypywane,
po uprzednim wykonaniu obsypki. Obsypkę wykonać materiałem jak w pkt. 2.2.2.
Obsypkę zagęścić poprzez ubijanie ręczne materiału wokół rury. Zasypywanie
rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczania powinien wynosić min. 90%. Do zasypywania wykopów
stosować grunt rodzimy z wykopu.
5.8. Płukanie ciepłociągu
Płukanie przewodu wykonać używając czystej wody. Prędkość przepływu wody
winna zapewnić wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych z
przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeśli wypływająca
z niego woda jest przezroczysta i klarowna.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badanie materiałów
Użyte

materiały

powinny

być

zgodne

z

dokumentacją

budowlaną

i niniejszą specyfikacją techniczną. Badanie polega na sprawdzeniu rodzaju
i cech materiałów, sprawdzenie certyfikatów , atestów i pozwoleń na użycie
materiałów do wbudowania.
6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową
Po wykonaniu robót montażowych należy dokonać sprawdzenia dokumentów
pod względem merytorycznym i formalnym. Sprawdzić należy czy zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robót zostały wniesione do dokumentacji
budowy i uzyskały akceptacje Inwestora i projektanta.
6.3. Badania odbiorcze
6.3.1 Badanie szczelności rurociągów preizolowanych
Po wykonaniu połączeń rurociągów należy wykonać płukanie sieci wodą
wodociągową. Próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla
wartości ciśnienia próbnego równego 0,8 MPa. Ciśnienie w sieci należy podnieć
do wartości ciśnienia próbnego. Po 30 minutach spadek na manometrze nie
może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia
nie może przekroczyć wartości 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków
podczas przeprowadzanej próby szczelności należy powtórnie wykonać złącze i
ponownie wykonać próbę szczelności.

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1.Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary

powykonawcze,

należy

wykonać

w

jednostkach

i

zgodnie

z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym np.: długość przewodu mierzyć
wzdłuż jego osi od ogólnej długości przewodu odliczyć długość armatury, długość
zwężki wliczyć do długości przewodu o większej średnicy
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór techniczny częściowy
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów
lub części sieci, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego technicznego
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji w ramach odbioru częściowego
należy sprawdzić czy odbierany element jest wykonany zgodnie z projektem oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w projekcie.
Sprawdzić należy zgodność wykonania z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności
odstępstwa - przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania z projektem i pozytywny
wynik niezbędnych badan odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacje części sieci,
która była objęta odbiorem częściowym. Do protokołu załączyć protokoły
niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie
dokonać odbioru częściowego.
8.2 Odbiór techniczny końcowy
Sieć cieplna powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego.
Jeżeli zakończono wszystkie roboty montażowe, łącznie z ziemnymi i
nawierzchniowymi, sieć wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, dokonano
badan odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
należy przedstawić następujące dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy,
- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami,
- obmiary powykonawcze ( o ile wynika to z postanowień umowy),
- protokoły odbiorów technicznych częściowych,
- protokoły wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty dopuszczające do stosowania budownictwie użyte wyroby
budowlane,
- dokumenty

wymagane

dla

urządzeń

podlegających

odbiorom

dozoru

technicznego,
-

instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów.

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić czy odbierana sieć jest
wykonana zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczącymi zmian w projekcie. Sprawdzić należy zgodność wykonania z
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw,
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa. Ponadto sprawdzić należy
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, protokoły zawierające wyniki badań
odbiorczych. Odbiór techniczny końcowy kończy się protokólarnym przejęciem
sieci do użytkowania. Protokół końcowy nie powinien zawierać postanowień
warunkowych.
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych sieci i przyłączy cieplnych i przeciwpożarowych z
tworzyw sztucznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie :
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości
robót potwierdzonych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
montażowe sieci i przyłączy cieplnych z tworzyw sztucznych uwzględniają :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
- wykonanie robót ziemnych,
- montaż rurociągów i armatury,
- wykonanie prób ciśnieniowych,
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
- doprowadzenie

terenu

po

budowie

przewodów

cieplnych

do

stanu

pierwotnego.
9.2. Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
- opracowanie

oraz

uzgodnienie

z

odpowiednimi

instytucjami

projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do
postępu robót,
- ustawienie

tymczasowego

oznakowania

i

oświetlenia

zgodnie

z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
- opłaty za zajęcia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników, krawężników,
barier, oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. Koszt budowy , utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji
ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003
r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr
19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92,
poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity
tekst Dz.U. z 2002 r, Nr 147, poz. 1229),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.
1321 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.
z 2004 r , Nr 204, poz. 2086).
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).
10.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r.

w sprawie

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (
Dz.U. 1995 nr 25 poz.133).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia
znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650 ).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47,poz.401 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie
informacji

dotyczącej

bezpieczeństwa

i

ochrony

zdrowia

oraz

planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,poz.2041 ).,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198,poz.2042 ).,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r, poz. 462 ), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
10.3. Normy
PN-B-02481:1998

Geotechnika

–

Terminologia

podstawowa,

symbole

literowe i jednostki miar
PN-B-06050:1999

Geotechnika – Roboty ziemne – wymagania ogólne.

PN-EN 253+A1:2013-06

Sieci

ciepłownicze

–

System

preizolowanych

zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w
gruncie.
PN-EN 448:2009

Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych

rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie –
Kształtki.
PN-EN 489:2009

Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych

rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie –
Zespół złączy stalowych.

