SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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ROBOTY MONTAśOWE SIECI
DRENAśOWYCH, STUDNI REWIZYJNYCH, WYKONANIE
UMOCNIEŃ SKARP, BUDOWLI UPUSTOWYCH ORAZ
POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ.
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1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
drenaŜowych
- ułoŜenie drenaŜu "S" od strony południowej i wschodniej składowiska i "N" od strony
wschodniej i północnej składowiska we wcześniej wykonanym wykopie i
włączenie ich odpowiednio do zbiorników retencyjno-odparowalnych "N" i "S" poprzez wyloty
drenarskie
- UłoŜenie drenazy poziomych z rur karbowanych z perforacją o średnicy 100 mm i długości od
15 do 35m
- Wykonanie umocnienia skarp dwóch zbiorników retencyjno-odparowalnych zlokalizowanych w
północno-zachodniej (Zbiornik „N”) oraz południowo-zachodniej (Zbiornik „S”) częśi składowiska.
Dno i skarpy zbiorników zostaną umocnione płytkami EKO na warstwie piasku gr. 10cm i włókninie
separacyjnej.
- wykonanie rowów retencyjno-odparowalnych R-1 oraz R-2

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest opracowaniem stosowanym jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy
montaŜu sieci drenarskich tj. zbieraczy głównych z rur karbowanych PCV średnicy 200, 150 i 100mm w
otulinie z włókna kokosowego, wraz z sączkami z karbowanych rur drenaŜowych PCV średnicy 50mm w
otulinie z włókna kokosowego, odcinków przewodów pełnych z rur kanalizacyjnych PCV oraz obiektów i
urządzeń na tych sieciach, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci drenarskich i kanalizacyjnych wymienionych wyŜej są:
wykopy, odwodnienie wykopów na czas montaŜu rurociągów w przypadku wystąpienia wysokiego
poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoŜa, zasypanie wykopów wraz z
zagęszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzację powykonawczą.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi
w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”
pkt. 1.4.
Obsypka filtracyjna - warstwa z sypkiego materiału filtracyjnego zabezpieczająca rurociag drenarski przed
zamuleniem i ułatwiająca dopływ wody do niego - wykonywana na całym obwodzie rurociągu lub jego
części.
Głębokość sączka w punkcie - róŜnica pomiędzy rzędną terenu a rzędną dna sączka w tym punkcie.
Przykrycie sączka w punkcie - róŜnica pomiędzy rzędną terenu a rzedną wierzchu sączka w tym punkcie.
Wgłębienie - wyodrębniona część saczka drenarskiego, której początek stanowi punkt pomiarowy, w
którym rozpoczyna się przeciwspadek, a koncem jest pierwszy kolejny punkt sączka o rzędnej równej
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rzednej poczatku wgłębienia. Jako poczatek sączka przyjmuje się jego połączenie ze zbieraczem lub
odejście do rowu odpływowego.
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile cięŜkości, a
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin
włazowy są wykonane z prefabrykatów.
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynności eksploatacyjnych w kanale.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, postanowieniami zawartymi WTWiO dla sieci drenaŜowych, kanalizacyjnych, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wykonawca nie moŜe 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 rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ
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, Ŝe jest włączony w
cenę umowną.

1.5.5. 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.
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.
Materiały stosowane do budowy sieci drenaŜowych i kanalizacyjnych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe 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”.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Rodzaje materiałów
2.5.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszą
spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD stosowanych rur i kształtek są następujące:
- rura perforowana karbowana PCV 200mm.
- rura perforowana karbowana PCV 150 mm.
- rura perforowana karbowana PCV 100 mm.
- rura perforowana karbowana PCV 50 mm.
- rura kanalizacyjna PCV 200mm i PCV 110.
- kształtki do montaŜu sieci ciągu drenaŜy PVC-U i inne.
2.5.2. Geowłóknina separacyjna, filtracyjna
- wymagana gramatura wynosić powinna min. 400g.m2
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2.5.3. Studzienki drenaŜowe
Studzienki drenaŜowe i kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:
– kręgi betonowe i Ŝelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki,

3.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.1.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ
1 m,
– jeŜeli przewoŜone 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 podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,
–

nie powinno się ciągnąć rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, która mogłaby
powodować ich uszkodzenie,

– nie naleŜy poddawać rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obciąŜeniom,
– podczas odwijania wiązek naleŜy uwaŜać, aby rury nie zwijały się w spirale,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do
+30°C.
4.1.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.1.2.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułoŜone ściśle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – najlepiej
taśmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdów przewoŜących studzienki muszą być równe i pozbawione ostrych lub
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wystających krawędzi.
4.1.2.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementów prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane naleŜy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszą być zabezpieczone przed moŜliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów
w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych
podkładach.
4.2. Składowanie materiałów
4.2.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
Nie naleŜy kłaść więcej niŜ cztery zwoje rur jeden na drugim,
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) 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. NaleŜy zapewnić cyrkulację
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki
moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, 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 róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami
drewnianymi.
Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2 m.
4.2.2. Składowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane naleŜy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy
powinny być zabezpieczone przed przewróceniem.

5.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takŜe w normach i wytycznych.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnej naleŜy:
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
– obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
– przygotować podłoŜe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.3. MontaŜ rurociągów
MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się dwoma metodami:
– montaŜ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
– montaŜ odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na
całej długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/2 obwodu.

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PE
5.4.1. Studzienki drenarskie kontrolne
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w
PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takŜe studzienki kontrolne na sieci drenarskiej powinny byc
stosowane jako betonowe o średnicy 1000mm. KaŜda studzienka drenarska powinna być posadowiona na
podbudowie Ŝwirowej grubości min 20cm, a następnie stawiana na prefabrykacie betonowym pełnym, lub
z zastosowaniem kręgu betonowego z dnem jako gotowy element.
5.4.2. Drenowanie niesystematyczne - dotyczy drenaŜu zbiorczego w trasie rowu.
Przed przystąpieniem po układania rur drenaŜowych naleŜy sprawdzić czy podsypka jest wykonana
zgodnie z projektem. Ze względu Ŝe drenaŜ wykonywany jest z tradycyjnych karbowanych rur
drenaŜowych które mają tendencje do przesunięć i przemieszczeń w czasie rozwijania z kręgów, naleŜy
zaraz po usiągnięciu właściwego nachylenia podłuŜnego na bieŜąco przysypywać rury obsypką do górnej
jej powierzchnii.
5.4.3. Rury drenaŜowe z tworzyw sztucznych - wykonanie połączeń drenazu głównego z drenaŜem
palczastym.
Stosować się do zaleceń zawartych w punkcie 5.4.1.Połączenia na drenaŜach palczastych, tj. drenaŜu
dłównego z drenaŜem bocznym naleŜy wykonywać za pomocą specjalnie przystosowanych do tego celu
kształtek. Ze względu na środowisko stosować rury w otulinie z włókna kokosowego.
5.4.4. Połączenia kielichowe na wcisk
MontaŜ 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. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca
rury w kielich. Ruru muszą być układane tak, Ŝeby ich podparcie było jednolite. Rury musza byc układane
i pozostawione w takim połoŜeniu, Ŝeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Przy rurach
kielichowych naleŜy upewnić się czy rura nie wspiera się na kielichu. Podczas prac wykonawczych musi
być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania
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wykopu, zagęszczania gruntu i przejeŜdŜania cięŜkiego sprzętu wykonawcy lub uŜytkownika terenu.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiąnąć
zamierzoną jakość 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, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
6. w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i
badania przy odbiorze”.

7.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Opis badań
7.2.1. Badanie i sprawdzenie spadków sączków
Na kaŜdym wybranym losowo odcinku sączka naleŜy w odstępach co 1m zaniwelować wierzch sączka i
nienaruszony teren wzdłuŜ jego trasy.
Dokładność odczytu z łaty wynosi:
5mm dla sączka,
10mm dla terenu
Kolejne czynności:
a). obliczenie rzędnych wierzchu sączków i terenu w punktach pomiarowych w lokalnym układzie
odniesienia,
b). obliczenie średnich spadków zaniwelowanych odcinków saczków,
c). wydzielenie wgłębień, w których występują głębokości większe od wartości dopuszczalnej wg. 2.2.
(PN-B-12098:1997),

7.2.2. Badanie głębokości sączków
Na kaŜdym odcinku sączka w wybranych punktach pomiarowych określa się
(PN-B-12098:1997):
a). przykrycie
b). przykrycie wynikające z projektowanej głębokości drenowania,
c). liczbę przykryć mniejszych niz 0,6m,
d). wadliwość głębokości,

7.2.3. Badanie zabezpieczenia sączków obsypką filtracyjną
NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania obsypki i zasypki drenaŜu z projektem, krzywe uziarnienia
stosowanego materiału oraz świadectwa dopuszczające materiały do stosowania w budownictwie.

7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.3.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montaŜu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych ścian, wykonanie podłoŜa pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robót naleŜy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich
katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
3
– wykopy i zasypka – m ,
2
– umocnienie ścian wykopów – m ,
3
2
– wykonanie podłoŜa – m (lub m i grubość warstwy w m).
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7.3.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci drenarskich i kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu
o KNR 2-11, KNR 2-18), dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
– rodzaj rur i ich średnice,
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
– poziom wody gruntowej.
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi. Do długości kanałów nie wlicza się studni
rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).
PodłoŜa pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach
sześciennych zuŜytego betonu.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w kompletach zaleŜnie
od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość
studni określa się jako róŜnicę rzędnych włazu i dna studni.
Długość odcinków sieci drenarskiej naleŜy mierzyć między osiami studzienek rewizyjnych.

8.

SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
8.1.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty budowlane podlegają następującym odbiorom:
a)

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)

odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
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 niŜ 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 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych
8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań
8.3.1. Odbiór techniczny robót zanikających
Badania 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
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rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm,
– zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
– zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
– zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
8.3.2. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.).

–
10.2.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w
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sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 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).

10.3. Normy
PN-B-12043:1993
Drenowanie. Wykonawstwo. Rogoty przygotowawcze
PN-B-12098:1997
Drenowanie Układanie sączków drenarskich. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12085:1996
Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej
BN-78/6354-12
Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego policlorku winylu
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-EN 752-1:2000
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
PN-EN 1401-1:1999
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
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
PN-EN 1852-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1)
PN-ENV 1852-2:2003
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności
PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
10.4. Literatura

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru - Roboty drenarskie cz.I. Drenowanie gruntów rolnych. Min.
Roln. Warszawa 1980r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru w zakresie melioracji szczegółowych, Min. Roln. Warszawa
1979r.
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Załącznik1
..........................................., dnia ....................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO
DRENAśU SKŁADOWISKA ODPADÓW "Słabomierz KrzyŜówka"
1. Przedmiot odbioru
Przewód :
zrealizowany w ...................................... ...................................... na odcinku ............................
o średnicy DN/ID*, DN/OD* .................................... długości L = .........................
wykonany z materiału ...............................................................................................
ze studzienkami drenaŜowymi.............................................................................
zaprojektowany przez ...............................................................................................
Nr pozwolenia na budowę.....................................
2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:
Poz.

–

1.

Inwestor

2.

Wykonawca

3.

Nadzór

4.

UŜytkownik

5.

Projektant
1)

Imię i nazwisko

Instytucja

Stanowisko

Uwagi

1)

dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień budowlanych i
Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę;
c) ......................................................
b) dziennik budowy;

......................................................

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód drenaŜowy będący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru
5.2. moŜe zostać* nie moŜe zostać* przekazany do uŜytkowania
5.3. ...........................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i podpisane
pozostałe ustalenia komisji w tym dotyczące stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia.
6. Podpisy członków Komisji

Inwestor
1.

Wykonawca
2.

Nadzór
3.

UŜytkownik
4.

Projektant
5.
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.....................

...................

..........................

........................

...............................

* niepotrzebne skreślić
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