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Kanalizacja ściekowa
1.0. Dane ogólne
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
przykanalika ściekowego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bohaterów 46/48 w
Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z budową przykanalika ściekowego do budynku Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Bohaterów 46/48 w Warszawie.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem przykanalika ściekowego do budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bohaterów
46/48 w Warszawie .
Projektowany układ kanalizacji obejmuje budowę:
•
Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu średniego typ S wg PN-85/C-89205 i ISO
4435:4435 o średnicy 160 mm łączone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta.
•
Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.
•
Studnia PVC Tegra dn 425
•
Beton B-20 wg PN-B-06250,
•
Zaprawa cementowa wg PN-B-14501,
•
Cement portlandzki wg PN
•
Kruszywo
1.4. Określenia podstawowe:
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia
ścieków.
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia z siecią kanalizacji sanitarnej.
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
Osadnik studzienki wlotowej – element betonowy usytuowany w dnie studzienki
przeznaczony do wstępnego podczyszczenia ścieków spływających z jezdni.
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i osypką.
Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający
przewód kanalizacyjny.
Inne definicje - pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752-1.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ogólną i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych, normami i rozporządzeniami oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robót.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
•
dostarczoną przez Zamawiającego,
•
sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą używane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciw pożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
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niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z:
•
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów
budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48) oraz rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz.
672.)
•
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi
zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia znakiem.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Rury oraz studzienki kanalizacyjne z różnych tworzyw sztucznych nie wymagają
żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnątrz ani wewnątrz. Przewodów
wykonanych z tworzyw, nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub
rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem zawierającym węglowodory aromatyczne,
farby czy też rozpuszczalniki agresywne w stosunku do tworzyw. W przypadku zabezpieczenia
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antykorozyjnego elementów żeliwnych występujących w sieci kanalizacyjnej i stykających się
z elementami z tworzyw, należy zadbać o to, aby powłoki te nie stykały się z tymi materiałami
(destrukcyjne oddziaływanie mas bitumicznych zawierających smoły na tworzywo).
2.2 Rury kanałowe
Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rur PVC-U kielichowych łączonych
na uszczelkę, klasy „S” SDR 34 o sztywności obwodowej 8 KN/m2.
Stosować rury „lite”. Nie dopuszcza się stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym
wypełnieniem. Kształtki mogą posiadać uszczelki wargowe. W celu minimalizacji połączeń
kielichowych pomiędzy studzienkami stosować rury o długości l=6,0m.
2.3 Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe
2.3.1 Studzienki betonowe włazowe
Studzienki kanalizacyjne włazowe to studzienki istniejące .
2.3.2 Studnie PVC niewłazowe
Studnie niewłazowe kanalizacji ściekowej PVC 425 mm. Studzienka składa się z
podstawy studzienki z wyprofilowaną kinetą lub częścią osadnikową oraz rury karbowanej
stanowiącej komin studzienki. Jako zwieńczenia należy zastosować włazy żeliwne klasy D400.
Włazy studzienek zlokalizowanych na terenach jezdnych powinny być wsparte na żelbetowym
pierścieniu odciążającym.
2.4 Składowanie materiałów
2.4.1 Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w
pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Nie przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m
dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). Rury o
różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury
o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo
dotyczy układania rur na środkach transportowych. Szczególnie należy zwracać uwagę na
zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób uporządkowany, z
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia
(zagięcia, zagniecenia itp.).
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i
promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją
słoneczną, nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Niedopuszczalne jest
„wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. Nie dopuszczać do zrzucenia
elementów.
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2.4.2 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i
wbudowanie.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 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, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego zgody.
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
• żurawi budowlanych samochodowych,
• sprzętu do zagęszczania gruntu,
• wciągarek mechanicznych,
• samochodów dostawczych do 0.9t ,
• samochodów skrzyniowych do 5.0t,
• samochodów samowyładowczych do 5t ,
• szalunków ,
• innego sprzętu specjalistycznego przewidzianego przez producentów wyrobów użytych do
budowy kanalizacji ,
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów .
Środki transportu winny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej Specyfikacji
Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia
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wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
4.2. Transport poziomy.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do transportu a
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z tego faktu
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3. Transport pionowy .
Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych
o odpowiednim udźwigu i wysięgu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych
przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru.
Do załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu mogą być używane wózki widłowe.
4.4. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,
które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur
kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5.0. Wykonanie robót.
5.1. Prace wstępne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową
Strona 10 z 19

Specyfikacja : Przykanalik ściekowy do budynku Domu Pomocy Społecznej 03-007
Warszawa , ul. Bohaterów 46/48

kanalizacji ściekowej.
5.2. Roboty przygotowawcze
Podstawę wytyczenia trasy kanału ściekowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne
Wykonawcy.
Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanałów.
Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót.
Usunięcie nawierzchni asfaltowych . Zdjęty materiał należy złożyć tak, aby zapobiec zmieszaniu z
ziemią przeznaczoną do odwozu.
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.
5.3. Roboty ziemne
Całość wykopów pod kanalizację wykonywać jako wykopy liniowe wąsko przestrzenne
szalowane, stosując w miarę możliwości gotowe szalunki klatkowe.
Przewiduje się wykopy mieszane, mechaniczne i ręczne. W miejscu kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty muszą być wykonywane ręcznie. Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć
na czas wykonywania robót.
Roboty ziemne winny być wykonywać zgodnie z normą BN-8836-02 i BN-72/8932-01 „Wykopy
otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”.
Zakłada się odwóz mas ziemnych odległość do 15 km na wyznaczone miejsce składowania .
Projektuje się wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym z odwozem urobku j.w.,
głębione mechanicznie koparką podsiębierną. W trakcie wykonywania robót ziemnych
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę
rzędnych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
5.4. Podsypka
Pod kanały budowane na podłożu z gruntów niespoistych należy wykonać podsypkę z piasku,
pospółki lub ze żwiru (filtracyjną) grubości 20 cm z podbiciem pachwin.
Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi.
5.5. Roboty montażowe
Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z
Dokumentacją Projektową oraz spełniać warunki określone w normie PN-B-10735 :1992.
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej
jak i pionowej.
5.5.1. Układanie rur
Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce
montażu nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji.
Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą trójnoga z wielokrążkiem
wyposażonych w zawiesia z lin konopnych.
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy
punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.
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Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wcześniej ułożonym
odcinkiem kanału i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie „pachwin" piaskiem.
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże podsypką z
dobrze ubitego piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją
producenta. Po ukończeniu dnia roboczego należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem
wodą deszczową. Po ułożeniu kanału i wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową
obsypkę rur do wysokości co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4
średnicy kanału. Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin".
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne typu VAWIN lub porównywalne.
Montaż studzienek ściśle wg instrukcji producenta
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym
w punkcie 5.4.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
5.7. Rozbiórka nawierzchni
W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych w pasie wykopów
pod realizowane uzbrojenie podziemne.

5.8. Odtworzenie nawierzchni
Po zakończeniu zagęszczania gruntu w poszczególnych wykopach należy odtworzyć nawierzchnię
drogową.
5.9. Próby ciśnieniowe
Badanie szczelności odcinków kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić
zgodnie z PN-EN 1610- „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 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 wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza według PN-EN1610.
6. Kontrola jakości robót
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umową.
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora
Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować:
• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
• sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z
kruszywa mineralnego lub betonu,
• badanie odchylenia osi kanałów,
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową położenia przewodów i studzienek,
• badanie odchylenia spadku kanałów,
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
• sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów ściekowych (kratek) i pokryw
włazowych,
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
• Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż 5cm,
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3cm,
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5cm,
• odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5mm,
• odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością
do 5 mm.
Oś kanału powinna być zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym przez
geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie.
Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi
ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę.
7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
1m3, za wykonanie wykopu, zasypkę i obsypkę
1mb, przykanalików grawitacyjnych z rur PVC z wykonaniem wykopu i zasypaniem, podsypką i
obsypką, zagęszczeniem wykopu, umocnieniem i odwodnieniem, próbą szczelności,
pomiarami geodezyjnymi
1m2, dla rozebrania chodników i nawierzchni drogowych oraz ich naprawa i odtworzenie
1kpl, studnia fi 425 mm + właz żeliwny
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru
technicznego robót. Badania przy odbiorze, powinny być zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671,
PN-EN 1091.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 dały wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed
wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi
robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• roboty montażowe wykonania rur PCV i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem,
• wykonane studzienki kanalizacyjne i na rozgałęzieniach,
• wykonana izolacja,
• zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Badania przy odbiorze częściowym:
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją
geodezyjną. 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,
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PNEN
1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej,
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.
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
- 0,151/m2 dla przewodów;
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
Przy bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać
usytuowanie i długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz
zbadać jego szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 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, jest przedłożony podczas spisywania
protokółu odbioru technicznego - częściowego, 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 inwentaryzację przewodu, przygotować
dokumentację powykonawczą.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
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których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją
geodezyjną,
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych w odbiorach
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częściowych
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z
a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacją geodezyjną,
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. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane ,
przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
• Ο wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budowę,
• O doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
korzystania ulicy i sąsiadującej nieruchomości.
8.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,,Odbiór ostateczny robót".
9. Podstawa płatności
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Wycena elementów robót wg załączonego przedmiaru robót oraz dokumentacji budowlanej.
9.2 Płatności
Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych
i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez
Inspektora Nadzoru.
Podstawą płatności za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena
jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na
jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w punkcie
1.3. niniejszej SST.
9.3 Cena wykonania Robót
Cena wykonania Robót obejmuje:
• Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
• Opłaty za wysypisko, utylizację i złomowanie
• Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materiałów podstawowych i pomocniczych
w miejscu wykonywania robót montażowych
• Stosowanie niezbędnych zabezpieczeń terenu robót oraz realizacja bezpiecznych metod
pracy zgodnie z planem “BIOZ”
• Wykonanie niezbędnych przekopów i wykonanie robót zabezpieczających na czynnych
instalacjach na terenie objętym wykonaniem robót
• Rozebranie istniejącej nawierzchni (w razie potrzeby)
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• Wykonanie wykopów,
• Odwodnienie wykopów
• Wykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopów
• Montaż studzienek i wpustów ściekowych
• Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót, wywóz materiałów z demontażu i
odpadowych, zabezpieczenie ppoż. i bhp na czas wykonywania robót
• Usuwanie awarii i przełączenia na istniejących czynnych instalacjach w czasie
demontażu
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową
10. Przepisy związane
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, wydanie z sierpnia 2003r.
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych"
z 1994r.
• Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity
Dz. U. Nr 203, poz. 2016 z 2003 r. i zmianami z 2005r.)
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodności
• Ustawa z dnia 12 września 2002r., Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji
Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., Dz. U. nr. 47, poz.
401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r., Dz. U. nr
129 poz. 844, wraz z zmianami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263)
• Planem BIOZ zawierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
• PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntów
• PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Żwir i mieszanka
• PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
• PN –93 /H –74124 /EN 124: 2000 –Zwieńczenie studzienek i wpustów
kanalizacyjnych montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie, jakością
• PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
• PN-92/B – 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
• PN-EN 476: 2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
• PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przy odbiorze
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