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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-0 są wymagania wspólne, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących realizacji i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  
Zadanie 2.A – Budowa kolektora sanitarnego „D” w śyrardowie – Budowa komory 
Ŝelbetowej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych 
i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1,.  

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

   ST-1 Roboty geodezyjne                                              CPV-45231100-6 
   ST-2 Roboty ziemne                                                     CPV-45111200-0 
            ST-3    Komora Ŝelbetowa                                               CPV-45200000-9 

1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Umownych, normy państwowe (PN), instrukcje 
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  
w języku polskim. 

1.3.3. Ogólny zakres Robót obejmuje: 

-   Budowę komory Ŝelbetowej wraz z jej wyposaŜeniem i instalacją elektryczną. 
-   DemontaŜ istniejącej komory Ŝelbetowej wraz ze studnią o wymiarach ok. 4x2m głębokości ok.   
    7 m  
-   Budowę odcinków kolektora sanitarnego „D”, tj. od studni S53 do komory Ŝelbetowej długości  
    ok. 1,80 m i odc. Kolektora sanitarnego „D” od komory do  przepompowni miejskiej w postaci  
    kształtki ze stali k/o o długości ok. 7,1 m.  
-   Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej łączący ist. kanalizację sanitarną dn. 400mm z   
    komorą Ŝelbetową o długości ok. 2,70 m, 
-   Przebudowa przyłącza c.o. kolidującego z projektowaną komorą Ŝelbetową na odc.  o długości   
    ok. 15 m, 
-   DemontaŜ istniejącego nieczynnego wodociągu i innej istniejącej infrastruktura na odc.  
    kolidujących z wykonywanymi robotami (Uwaga: docelowa budowa przyłącza wA 36 nie  
    wchodzi w zakres rzeczowy przedmiotu ST), 
-   wyłączenia dopływu ścieków do istniejącej komory poprzez zakorkowanie kolektorów  
    dopływowych (A i B) wraz z wykonaniem dwóch naziemnych kolektorów,  
-   Wykonanie rozruchu technologicznego, 
-   Opracowanie instrukcji eksploatacji, 
-   Dokumentacja powykonawcza , 
-   Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w ośrodku geodezyjnym.  
- Wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu budowę ww. elementów inwestycji  
    wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego, 
 
 
Zakres zamówienia zdefiniowany jest ściśle w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zawartych w pkt. 1.3.3. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót.   
 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami    i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 
 
Materiały  -  wszelkie tworzywa, staliwa, betony niezbędne do wykonania Robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  
 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
lub przy zrzeczeniu się praw autorskich przez autora dokumentacji projektowej do dzieła osoba 
wskazana przez Zamawiającego. 
 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  
  
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu  
 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót.  
 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
 
Budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a takŜe 
części budowlane urządzeń technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.  
 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. a takŜe odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 
 
Roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający  
z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
  
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
  
Aprobata techniczna - ocena właściwości uŜytkowych i przewidywanej trwałości naleŜycie 
zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zaleŜności od potrzeb, badaniami, 
obliczeniami, oględzinami, opiniami ekspertów i innymi dokumentami, z zastosowaniem przepisów 
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szczególnych, w tym techniczno-budowlanych i Polskich Norm wyrobów przeprowadzona przez 
właściwą jednostkę organizacyjną zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych. 
 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o zgodności wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach 
uŜytkowych, umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych; wyroby budowlane są  wprowadzone do obrotu zgodnie  
z ustawą o wyrobach budowlanych i przepisami odrębnymi. 
 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania  
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub do rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 
 
InŜynier Kontraktu (zwany takŜe InŜynierem) – Bud - Invent Sp.  z o.o., firma z upowaŜnienia 
Zamawiającego (Inwestora) sprawująca nadzór inwestorski i zarządzająca realizacją zamówienia  
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany równieŜ Inspektorem Nadzoru) – członek zespołu 
InŜyniera Kontraktu, uczestnik procesu budowlanego, którego prawa i obowiązki określone są w 
ustawie Prawo Budowlane  
 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy i przepisami 
BHP, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność ze 
Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacją Projektową, Planem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
projektem organizacji Robót i poleceniami InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące elementem Dokumentów Umownych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie InŜynier/Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we 
własnym zakresie. Koszty związane ze zmianami Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej 
odpowiedniej pozycji Przedmiaru Robót. 

Decyzje InŜyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji 
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier/Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia własne, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera/Inspektora Nadzoru będą realizowane przez Wykonawcę nie później niŜ  
w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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2.2. Teren Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umownych przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz po jednym  egzemplarzu Projektu Budowlanego i STWiORB.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę leŜących na terenie realizacji inwestycji, 
punktów pomiarowych do chwili Końcowego Odbioru Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu  na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy, aŜ do zakończenia i do chwili Końcowego Odbioru Robót. Przed przystąpieniem 
do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
z UŜytkownikiem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania 
budowy na terenie Oczyszczalni Ścieków. 

W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 
przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do 
Robót. 

2.3. 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 wykończania Robót Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla słuŜb obsługujących zakłady znajdujące się na terenie Oczyszczalni Ścieków , 
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
  - Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
  - Środki ostroŜności i zabezpieczenie przed: 
   ◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
   ◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
   ◦ moŜliwością powstania poŜaru. 

2.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne i wybuchowe będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem lub wybuchem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały łatwopalne przed wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.  
 

2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie  
z wymogami BHP (Dz.U. Nr 47,poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych). 
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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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właściciela tych urządzeń potwierdzenie informacji  
o lokalizacji.. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru i właściciela terenu o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowanego właściciela tych urządzeń oraz będzie z nim 
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. 

2.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu Budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 

2.9. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do chwili Końcowego Odbioru Robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
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w zadawalającym stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. 
InŜynier/Inspektor Nadzoru moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie InŜyniera/Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
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 InŜyniera/Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
3. MATERIAŁY 

3.1. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru przed 
wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.  

3.2. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez  
InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
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3.3. Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru. Jeśli InŜynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do 
innych Robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5. 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 InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Teren Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Inspektora Nadzoru  
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/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 on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera/Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, nie gwarantujące zachowania jakości  
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewoŜonych materiałów oraz stan 
dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/Inspektora Nadzoru,  
w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do Terenu Budowy, na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości InŜynier/Inspektor Nadzoru moŜe Ŝądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
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. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający wraz  
z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umownymi. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo.  
Zamawiający i/lub InŜynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału  
w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego lub InŜyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego lub InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego  
i InŜyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego  
i InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu i InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie 
raportów z wynikami badań w terminie max. 3 dni od dnia otrzymania ich przez w/w Strony. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu i InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru, w formie 
zaakceptowanej przez nich. 

6.5. Badania prowadzone przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier/Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. InŜynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót  
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier/Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier/Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - waŜne paszporty mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały  
i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu Końcowego 
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Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dziennik Budowy naleŜy prowadzić i przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
  - datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  - terminy rozpoczęcia i  
            zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
  - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 
   kaŜdego opóźnienia, 
  - uwagi  Zamawiającego i InŜyniera/Inspektora Nadzoru, 
  - daty  wstrzymania Robót przez Zamawiającego i/lub InŜyniera/Inspektora Nadzoru,  

z podaniem powodu, 
  - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
   i końcowych odbiorów Robót, 
  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
  - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
   Projektowej, 
  - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania Robót, 
  - inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą na 
bieŜąco kontrolowane przez InŜyniera/Inspektorów Nadzoru. 
Wszystkie decyzje InŜyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. 

2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w dla Robót wymienionych wycenionym Wykazie Cen lub 
innych uzgodnionych z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru i wpisuje do Księgi Obmiaru. Księgę 
Obmiarów prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, 
ich ilość potwierdza InŜynier/Inspektor Nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiarów 
geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. 
Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie 
pomiędzy InŜynierem/Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

3. Raporty miesięczne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru zakres i formę 
sprawozdania miesięcznego.  

4. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w terminie określonym w umowie. 

5. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz  
z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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Rysunki powykonawcze i mapy powinny być wykonane w formie papierowej i dostarczone w 
terminie ujętym w umowie z Wykonawcą przed terminem Końcowego Odbioru Robót w czterech 
egzemplarzach. 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie, na Ŝądanie Zarządców dróg, operaty powykonawcze 
wykonanych w pasach drogowych robót – przecisków, przejść oraz ułoŜonych przewodów.  

6. Badania geotechniczne 

Zakłada się, Ŝe zawarte w Dokumentacji Geotechnicznej badania zostały opracowane dla potrzeb 
projektu budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystując swoje doświadczenie uwzględni  
w cenie ryzyko pogorszenia tych warunków, potrzebne do określenia na etapie oferty 
niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów 
powinny być zlecone przez Wykonawcę i wliczone do kosztu badań i prób powykonawczych. 

7. Pomiary geodezyjne 

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostaną przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu 
pomierzone przez uprawnionego geodetę. Szkice robocze wszystkich pomiarów będą stanowiły 
element dokumentów budowy. 

8. Instrukcje obsługi i eksploatacji 

Dla kaŜdego dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia urządzenia Wykonawca 
skompletuje co najmniej: 
 - dane techniczne, 
 - opis budowy i działania, 
 - warunki gwarancji, 
 - instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 
 

9. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1 – 8 następujące dokumenty: 
 a) decyzja o pozwoleniu na budowę, 
 b) protokół przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 c) inne zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych 
   w Dokumentacji Projektowej,    
 d) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
 e) protokoły Odbioru Robót, 
 f) protokoły wymaganych prób i badań, 
 g) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
 h)  raporty z przeprowadzonych robót, 
 i) protokoły z narad, 
 j) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
   budowy.  

10. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
przez Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca, a zatwierdza InŜynier/Inspektor Nadzoru 
przy udziale upowaŜnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w dokumentacji projektowej lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione zgodnie z ustaleniami  
z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany  
z częstotliwością wymaganą do celu wykonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej, w mb. Ilości elementów w sztukach lub w kompletach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, pozostałe 
ilości w sztukach i kompletach. 
Mogą być zastosowane inne zasady określania ilości robót i materiałów według ustaleń  
z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót winny być 
przedstawione  InŜynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed Odbiorem robót w Toku lub Końcowym Odbiorem Robót,  
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Pomiary długości obiektów liniowych powinny być dostarczane na Ŝądanie InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę szkice i zestawienia geodezyjne. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony 
z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Protokół Odbioru Robót 

Protokół Odbioru Robót w Toku zatwierdza InŜynier/Inspektor Nadzoru i Zamawiający 
– w odniesieniu do części lub odcinka Robót - Protokół Odbioru Robót w Toku,  
– w stosunku do całości Robót - Protokół Odbioru Końcowego, 
Roboty ulegające zakryciu podlegają kontroli i obmiarowi przed zakryciem i są zatwierdzane przez 



Specyfikacja techniczna – WYMAGANIA OGÓLNE – ST-0   16/50 

 

Strona 16 z 50 
 

InŜyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

8.2. Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót 

Do Końcowego Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymagane 
w umowie  

8.3. Dokumenty do Odbioru Robót w toku 

Zakres dokumentów do Odbioru Robót w Toku określony jest w umowie.  

8.4. Zatwierdzenie robót 

Dokumentem zatwierdzającym i odbierającym od Wykonawcy Roboty będzie Protokół Odbioru 
Końcowego Robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Płatności dokonywane będą zgodnie z zapisami ujętymi w umowie. 

9.2. Płatności okresowe i końcowa 

Płatności okresowe (częściowe) i płatność końcowa będą się odbywały zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego i InŜyniera/Inspektora Nadzoru Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym 
Robót oraz na podstawie Planu Płatności. 
 
9.3. Koszt szkolenia personelu Zamawiającego 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników 
przyszłego UŜytkownika, wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi zrealizowanej 
inwestycji (obsługa komory Ŝelbetowej). 

9.4. Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń w okresie 
gwarancyjnym 

Koszty czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi 
Zamawiający, z wyjątkiem tych wynikających z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek. 

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń i rękojmi na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie, ponosi Wykonawca  
w ramach ceny umownej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity  tekst z dnia 5 listopada 
2013r.). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 
oraz tablicy informacyjnej Dz.U. Nr 108 z 2002 r. Poz. 953) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministerstwa 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. Nr 25/95 poz. 133 z późn. 
zm.; 
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5. Prawo geologiczne i górnicze, - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. 2011 nr 163 poz. 
981 z późń. zm. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem Dz. U. 2003, Nr 177poz. 1729 z późn. zm. 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dz. U. 1999r Nr 43, poz. 430 z późn. zm. 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401) z późn. 
zm. 

Jakiekolwiek nazwy firmowe uŜyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Dokumentacji 
Projektowej powinny być uwzględniane jako definicje standardu, a nie jako określone marki 
zastosowane w projekcie. 
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uŜyte w Specyfikacjach Technicznych powinny 
być traktowane jako: „Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub 
Międzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w którym są dopuszczalne 
w świetle obowiązującego prawa polskiego. 
Gdziekolwiek w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  opisano 
przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemów 
odniesienia tam dopuszcza się równieŜ rozwiązania równowaŜne opisywanym przy czym 
Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez Zamawiającego, 
jest zobowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1 są wymagania wspólne, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących realizacji i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  
Zadanie 2.A – Budowa kolektora sanitarnego „D” w śyrardowie – Budowa komory 
Ŝelbetowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1,  

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe: 
1.3.1. przy budowie odcinków kolektora sanitarnego „D” oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i przyłącza  c.o. WA 32 
1.3.2. przy budowie komory Ŝelbetowej, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi 
normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i ustaleniami z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące Robót podano w ST-0. 
Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez geodetę posiadającego uprawnienia do 
wykonywania robót geodezyjnych, ujętych w niniejszej specyfikacji. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne odcinków sieci 
kolektora sanitarnego „D” i odcinków sieci, komory Ŝelbetowej; punkty wysokościowe (repery 
robocze) dla kaŜdego punktu charakterystycznego i na Ŝądanie  InŜyniera/Inspektora Nadzoru 
dostarczyć szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.  

2.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 
powiadomić o tym InŜyniera/Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed powiadomieniem o tym Zamawiającego i InŜyniera Kontraktu w 
formie pisemnej. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, mogą być rozpoczęte po 
przedstawieniu ich do zaakceptowania przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych 
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punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera/Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania Robót. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

2.2.1. Punkty wysokościowe (repery robocze) naleŜy wykonać dla kaŜdego punktu 
charakterystycznego dla komory  Ŝelbetowej, kolektora sanitarnego,  

2.2.2. Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne powinny być zastabilizowane  
w sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do 
punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Wykonawca powinien załoŜyć 
robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi tras sieci, a takŜe przy kaŜdym obiekcie 
inŜynierskim. 
Repery naleŜy wykonać dla kaŜdego punktu charakterystycznego, kaŜdej sieci oraz dla kaŜdego 
obiektu kubaturowego. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektów. Jako 
repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 
takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

2.3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych. 

2.3.1. Wytyczenie głównych osi odcinków kolektora sanitarnego „D” i odcinka kanalizacji 
sanitarnej i przyłącza c.o.(sytuacyjne  i  wysokościowe). 

2.3.2. Wytyczenie głównych osi komory Ŝelbetowej (sytuacyjne i wysokościowe). 

2.3.4. Wykonanie pomiarów sprawdzających komory Ŝelbetowej w  wykopie przed zasypaniem. 

2.3.5. Inwentaryzacja wszystkich elementów naziemnych sieci, komory Ŝelbetowej. 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona kaŜda studnia. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie moŜe być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć 
z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt. 3. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je 
świadkami (palami, umieszczonych poza granicą Robót w taki sposób, Ŝeby za ich pomocą móc 
wytyczyć usunięty pal). 
 

3. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
 - paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktów  
   głównych trasy oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0,3 m do wyznaczenia i stabilizacji 
   pozostałych punktów, 
  - pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 0,3 m, 
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  - farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni), 
 - słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m, 
 - świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój 
   prostokątny. 

4. SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów robót i reperów roboczych 
będą wykonane ręcznie.  

Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów robót oraz 
reperów roboczych wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym: 
  - teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami, 
 - łatami, 
 - taśmami stalowymi. 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 

5. TRANSPORT 

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewoŜone dowolnym transportem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli jakości Robót 

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. Kontrolę jakości Robót pomiarowych 
związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych naleŜy prowadzić 
wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji  
i Kartografii. 

6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 

6.2.1. naleŜy sprawdzić połoŜenie punktów głównych odcinków kolektora sanitarnego „D”  
i odcinka sieci sanitarnych, komory Ŝelbetowej i przyłącza c.o., instalacji oświetlenia i zasilenia 
komory, 

6.2.2. naleŜy sprawdzić wysokości punktów głównych odcinków kolektora sanitarnego „D”  
i odcinka sieci sanitarnych, komory Ŝelbetowej i przyłącza c.o. instalacji oświetlenia i zasilenia 
komory. 

6.2.3. naleŜy sprawdzić spadki odcinków  kolektora sanitarnego „D” i odcinka sieci sanitarnej , 

6.2.4. wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe naleŜy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
pionowych i poziomych, w punktach naziemnych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 

6.2.5. robocze punkty pomiarowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru Robót podano w ST-0. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0 i w Umowie. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności podano w ST-0 i w Umowie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, określenia, 

oznaczenia Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady 

wykonywania prac geodezyjnych  

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. Instrukcja techniczna G-i. Geodezyjna osnowa pozioma.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji.  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.  

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.  

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne  

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne  

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30 poz 163  

z późniejszymi zmianami).  
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji naleŜy wykonywać w oparciu o bieŜąco 
obowiązujące uregulowania i Normy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-1 są wymagania wspólne, dla wszystkich 
wymagań technicznych, dotyczących realizacji i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  
Zadanie 2.A – Budowa kolektora sanitarnego „D” w śyrardowie – Budowa komory 
Ŝelbetowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych  
i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1, . 

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie Robót ziemnych związanych  
z budową komory Ŝelbetowej, odcinków kolektora sanitarnego „D” oraz odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz przebudową przyłącza c.o. obejmują: 
 - wykopy, 
 - odwodnienie wykopów, 
  - przygotowanie podłoŜa pod lokalizację komory i układanie odcinków kolektora sanitarnego 

„D” i przyłącza c.o., 
 - wykonanie podsypki i obsypki, 
 - wykonanie wymiany gruntu, 
 - zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, 
  - wykonanie nasypu wraz z zagęszczeniem, 
  - wykonanie przecisków i przejść pod przeszkodami z uwzględnieniem rur osłonowych   
           dwudzielnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności: 
PN-86/B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów",  
PN-B-04452:2002 - „Geotechnika. Badania polowe",  
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów", 
PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne", 
lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST-0. 

2. WYKONANIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-0. 
Do zasypywania wykopu moŜna przystąpić po uzyskaniu zgody InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

2.2.1. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na miejsce 
uzgodnione z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru przy przyjęciu odległości nie mniejszej niŜ 10 km. 
Zapewnienie terenów do ich składowania i zagospodarowanie naleŜy do obowiązków Wykonawcy, 
zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 
2.2.2. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu naleŜy zdjąć warstwę 
i pryzmować w pobliŜu miejsca prowadzenia Robót ziemnych lub innym uzgodnionym  
z Zamawiającym, a po zakończeniu Robót rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. 
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2.3. Roboty przygotowawcze 

Wytyczne dotyczące robót przygotowawczych: 
- Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŜy sprawdzić zgodność wymiarów na 
 budowie z dokumentacją projektową. 
- Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi 
  robotami. 
- Przed rozpoczęciem wykonania, metodą bezwykopową, przejść w rurze ochronnej, pod drogą lub 
  innymi przeszkodami, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji, naleŜy z właścicielem terenu  
  i uŜytkownikiem istniejącego uzbrojenia bezzwłocznie ustalić rzędne istniejących przewodów. 
- W miejscach kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi oraz innym uzbrojeniem podziemnym 

roboty wykonać ręcznie. 
- NaleŜy przeprowadzić rozpoznanie w granicach lokalnych moŜliwości czy nie występują sieci 

 i urządzenia nie pokazane na mapach. 
- W zbliŜeniach do drzew i rurociągów podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. 
- Roboty budowlane naleŜy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych. 
- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego naleŜy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te 

powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 
0,6m. Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 0,8m z kaŜdej strony. 

- Projektowana oś kanału i komory powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego 
geodetę.  Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. 

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości opracować dokumentację fotograficzną dla uniknięcia 
ewentualnych roszczeń właściciela  za niezawinione uszkodzenia. 

- Układanie odcinków sieci kolektora sanitarnego „D” naleŜy rozpoczynać po wykonaniu odkrywek 
istniejących poziomów kanalizacyjnych i po potwierdzeniu faktycznej głębokości ułoŜenia tych 
przewodów. 

- przebudowa istniejącego przyłącza c.o., który koliduje z lokalizacją komory, 
- Po wykonaniu całości robót naleŜy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.tzn. dostarczyć 

ziemię urodzajną – humus i naruszony teren obsiać trawą. 
- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania 

inwestycji zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
- Wyceny odszkodowań za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona rzeczoznawca. 

2.4. Wykonanie wykopów pod komorę. 

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych naleŜy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi 
ręcznie. 
Roboty ziemne prowadzić po wciśnięciu ścianki szczelinowej z jej wzmocnieniem zgodnie  
z opracowanym przez Wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Zamawiającego i InŜyniera 
Kontraktu projektem konstrukcji wzmocnienia wykopu wokół planowanego wykopu Ścianka 
szczelna  musi być wciskana ze względu na bliskość istniejących obiektów budowlanych.   
W gruntach nawodnionych naleŜy zastosować odwodnienie dna wykopu. oraz przyjąć naleŜy 
odwodnienia za pomocą igłofiltrów i studni depresyjnych. W miejscach zbliŜeń i kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem wykop ręczny. Wykopy ręczne do 1,0 m bez umocnienia ścian, powyŜej głębokości 
1,0 m z umocnieniem. 
Wszelkie roboty naleŜy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami 
BHP, obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi producentów. 
Rodzaje wykopów uzaleŜnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. drogi 
asfaltowe, budynki, istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne, i inne obiekty), znajdującą się w 
pobliŜu wykopów. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych naleŜy zachować szczególną ostroŜność w miejscach zbliŜeń do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanego wykopu krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji), wg 
wymagań uŜytkowników tych urządzeń. 
Grunty z wykopów, naleŜy wywieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W ich miejsce 
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naleŜy wbudować piasek mający właściwości które pozwolą uzyskać jego zagęszczenie przy 
uŜyciu zagęszczarek mechanicznych.  
Glebę i humus ogrodowy naleŜy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu 
robót montaŜowych i ziemnych rozplantować ręcznie. W przypadku braku odpowiedniej ilości ziemi 
urodzajnej  do odtworzenia naruszonego terenu, Wykonawca dostarczy brakująca ilość ziemi 
urodzajnej. 
Wykop pod komorę powinien posiadać wymiary pozwalające na prawidłowe pod względem 
technicznym i BHP wykonanie planowanych robót. Dno wykopu powinno być wyrównane. 

Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, 
obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

2.5. Odwodnienie wykopów pod sieci 

Badania geologiczne wykazały występowanie na trasie projektowanych sieci wody gruntowej  
o zwierciadle swobodnym na głębokości od 2,0 do 5,0 m pod poziomem terenu. Warunki gruntowo 
– wodne w znacznym stopniu są zaleŜne od pory roku. Konieczność odwodnienia wykopów moŜe 
być zmniejszona w okresach letnich, w czasie długotrwałych okresów bezdeszczowych. 
Odwodnienie uzaleŜnić od aktualnych warunków gruntowo - wodnych i bezpieczeństwa 
prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (np. 
zlokalizowane w bliskiej odległości obiektów budowlanych Oczyszczalni Ścieków.), znajdującą się 
w pobliŜu wykopów.  
W przypadku napływu wody gruntowej do wykopu naleŜy przyjąć odwodnienie, igłofiltrami 
ustawionymi po obu stronach wykopu w odległości 1m od siebie oraz studniami depresyjnymi lub 
inną metodą (do uzgodnienia z InŜynierem/Inspektorem Nadzoru). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie właściwej technologii odwodnienia, zapewniającej 
prawidłowe wykonanie robót w zaleŜności od sprzętu, którym dysponuje. Koszt robót 
odwodnieniowych naleŜy uwzględnić w cenie za wykonanie przedmiotu umowy/zamówienia. 
W przypadku zastosowania odwodnienia wgłębnego, przy wpłukiwaniu igłofiltrów naleŜy zwrócić 
uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne (np. 
budynki). 

2.6. Wykonanie podłoŜa i podsypki pod rurociągi 

Rury kanalizacyjne i studnie naleŜy posadowić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce z piasku 
gr. 0,20 m. Materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub 
średnioziarnisty. PodłoŜe wraz z podsypką naleŜy profilować w miarę wznoszenia konstrukcji 
komory. 
Podsypkę wykonywać z dowoŜonego piasku.  
W zakresie prac do wykonania podsypki naleŜy uwzględnić następujące czynności: 
 - zakup i dostawę gruntu na podsypkę, 
 - zasypanie i zagęszczenie podsypki, 
 - wywóz i zagospodarowanie nadwyŜki gruntu. 

2.7. Wykonanie obsypki 

Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego, którego wielkość ziaren, w bezpośredniej 
bliskości komory i sieci kanalizacyjnych nie moŜe być większa niŜ 20 mm.  
Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po wszystkich bokach komory i rur, kaŜdą warstwę 
zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie powinna być 
większa niŜ 30 cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki naleŜy 
usuwać ewentualne odeskowanie wykopu. Nie naleŜy usuwać ścianek szczelnych, zastosowanych 
ze względu na warunki gruntowe i wysoki poziom wód gruntowych. 
Obsypkę naleŜy prowadzić aŜ do uzyskania górnego poziomu komory i strefy ochronnej rurociągu,                     
tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury. Strefę bezpośrednio nad rurą 
zagęszczać ręcznie. 
W zakresie prac do wykonania obsypki naleŜy uwzględnić następujące czynności: 
 - zakup i dostawę gruntu na obsypkę, 
 - zasypanie i zagęszczenie obsypki, 



Specyfikacja techniczna – ROBOTY ZIEMNE – ST-2   27/50 

 

Strona 27 z 50 
 

 - wywóz i zagospodarowanie nadwyŜki gruntu . 
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić  
 a) 1,00 - w przypadku gruntów niespoistych 
 b) 1,00 - w przypadku gruntów spoistych. 

2.8. Zasypanie wykopów pod rurociągi 

Zasypywanie wykopów naleŜy wykonać warstwami, kolejno je zagęszczając. 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu 
oraz wymaganą grubości warstwy po osiągnięciu załoŜonego wskaźnika zagęszczenia dla 
zastosowanego materiału. 
W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 
±20%. 
W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za 
pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia Proctora 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
 - dla warstw do głębokości 2 m - 1,00 
 - dla warstw powyŜej 2 m głębokości - 1,00 
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 
 - dla obsypki (15 cm powyŜej rury) - 1,00 
 - dla zasypki - 1,00 
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile InŜynier/Inspektor Nadzoru 
nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 
Nadmiar ziemi po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów naleŜy rozplantować równomiernie na 
terenach przyległych do wykopu. 
Wszystkie wykopy naleŜy na całym odcinku zasypać dowiezionym piaskiem z dokładnym 
mechanicznym zagęszczeniem. Dopuszcza się zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, Ŝe 
spełnia on wymagania, jakim musi odpowiadać grunt pod drogą asfaltową, będzie moŜliwe 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu w pasie drogowym oraz materiał na 
zasypkę uzyska akceptację InŜyniera/Inspektora Nadzoru. 

2.9. Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu 
(zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, Ŝwir) łatwo zagęszczalnym. W zaleŜności od 
wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy naleŜy układać warstwami około 30÷50 cm  
i zagęszczać do uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0.  
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu naleŜy uwzględnić następujące czynności: 
 - zakup i dostawę gruntu na wymianę, 
 - zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 
  zagęszczenia, 
 - wywóz i zagospodarowanie nadwyŜki gruntu 

2.10. Warunki gruntowo - wodne 

Szczegółowe dane dotyczące warunków gruntowo - wodnych zostały przedstawione  
w dokumentacji geotechnicznej stanowiącej integralną część opracowanej dokumentacji 
technicznej. 

3. MATERIAŁY 

Na wymianę gruntu, podsypkę oraz obsypkę rurociągów naleŜy stosować grunt mineralny (piasek 
wielofrakcyjny), mieszankę Ŝwirowo-piaskową lub frakcjonowane grysy, umoŜliwiający 
zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 
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4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
4.1. Koparki gąsienicowe lub kołowe. 
4.2. Spycharki gąsienicowe lub koparko-ładowarki. 
4.3. Samochody samowyładowcze. 
4.4. Pojazdy transportowe. 
4.5. Dźwigi i urządzenia podnoszące. 
4.6. Zagęszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny. 
4.7. Sprzęt do odwadniania wykopów. 
4.8. Szalunki. 
4.9. Ścianki szczelne. 
5.0. Kafary. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające 
się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej 
warunków obciąŜają Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. System kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-0. 

Kontrolę jakości Robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. 
Badanie próbek gruntów.", PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy: 
 - wpisywać do Dziennika Budowy, 
 - załączać do Protokółów Odbioru Robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Zasady obmiaru Robót podano w ST-0.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady Odbioru Robót podano w ST-0 i w Umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności podano w ST-0 i w Umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
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  i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne  
  i projektowanie. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-3 są wymagania wspólne, dla 
wszystkich wymagań technicznych, dotyczących realizacji i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach  Zadanie 2.A – Budowa kolektora sanitarnego „D” w śyrardowie – 
Budowa komory Ŝelbetowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów 
Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1, 
zgodnie z zasadami programu POIiŚ. 

1.3. Ogólny zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu 
komory Ŝelbetowej, wraz z instalacją technologiczną i instalacją elektryczną oraz 
wykonania: odcinków kolektora sanitarnego „D”, odcinka sieci sanitarnej i przebudowy 
kolidującego przyłącza c.o.,  jak równieŜ przy demontaŜu istniejącej komory wraz  
z bajpasami o których mowa w pkt. 4.3 niniejszej ST. 
 

2. PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 12050-1 – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1:  
    Przepompownie ścieków zawierających fekalia, 
  PN-EN 12050-2  – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 2: 
    Przepompownie ścieków bez fekaliów, 
  PN-EN 12050-4  – Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4:  
    Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami, 
  PN-EN 1671  – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej, 
  PN-EN 752-1  – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje, 
  PN-EN 12334  – Armatura Przemysłowa. Armatura zwrotna Ŝeliwna, 
 PN-EN 752-6  – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. 
         PN-EN 10088-1   -   Elementy ze stali kwasoodpornej  

         PN-EN 752    -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe.  

� Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.  

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 

kwietnia 2007r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1997 nr 21 poz. 111)  
� Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-

ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie 

 

3.  Opis ogólny komory 

Projektowana komora jest zakrytym zbiornikiem Ŝelbetowym o rzucie prostokątnym, L = 
5.40m ;  B = 4.00m ; H = 8.30m i zagłębieniu 8.45m, zaprojektowana w konstrukcji 
monolitycznej. 
Płaska ściana zbiornika o grub. 0,25 m połączona jest monolitycznie z fundamentem. 
Ściana utwardzona powierzchniową powłoką grub. ~ 3 mm. W miejscu połączenia kanału 
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ze ścianą zaprojektowano dylatację szerokości 2 cm uszczelnioną taśmą dylatacyjną i 
kitem trwale plastycznym. Ponadto w otworach ścian zaprojektowano kołnierze z blachy 
stal. k/o o grub. 8mm. Kołnierze spawać z rurą stalową k/o Ø 1000mm i montować do 
zbrojenia przed zalaniem betonu wg dokumentacji rysunkowej. W ścianach komory 
osadowej osadzić przejścia szczelne dla rurociągów technologicznych, biegnących do 
przepompowni. Przejścia szczelne wg dyspozycji projektu technologicznego: dla rury DN 
1000mm, rury DN 500mm, rury przelotowej Ø400mm ( 2 otwory ), rury technologicznej 
Ø400mm. Na rurze wlotowej do komory DN 1000mm oraz przy wyjściu do przepompowni 
miejskiej osadzić zasuwy noŜowe ręczne DN 1000mm wg dokumentacji rysunkowej. 
Natomiast do pozostałych rurach dolotowych DN 500mm szt. 4 naleŜy zastosować zasuwy 
murowe DN 500mm. Na rurach wlotowych osadzić zasuwy wg dokumentacji rysunkowej. 
Projektowana komora Ŝelbetowa trzykondygnacyjna przekryta włazem z blachy stalowej 
k/o o gr. 4mm. Otwory prostokątne w stropach komory wyposaŜyć w poręcze i balustrady 
ochronne wg załączonej dokumentacji rysunkowej. W powierzchni górnej stropów wokół 
otworów zabetonować kątowniki zespolone ze zbrojeniem dla zabezpieczenia przed 
kruszeniem betonu. Ściany przy otworach dla przejścia pomiędzy kondygnacjami wyposaŜyć 
w drabiny ze stali k/o wg dokumentacji rysunkowej. Poręcze i drabiny mocować do podłoŜa 
betonowego na stalowe kołki rozpręŜne ze stali k/o. W bezpośrednim sąsiedztwie komory 
naleŜy umieścić sprzęt ratowniczy, umoŜliwiający udzielenie pomocy w przypadku 
wpadnięcia człowieka do komory. 

Podstawowe parametry komory Ŝelbetowej: 
-   szerokość wew. komory  3.50 m, 
-   długość wew. komory  4.90m, 
-   wysokość wew. I kondygnacji 2.20 m, 
-   wysokość wew. II kondygnacji 2.70 m, 
-   wysokość wew. III kondygnacji 2.40 m, 
-   powierzchnia zabudowy komory 29.76m2 
-   pojemność komory 136.70m3 
-   kubatura komory 179.28m3 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Zagospodarowanie terenu wokół komory Ŝelbetowej. 

Komora Ŝelbetowa kolektora sanitarnego  „D” znajduje się na terenie Oczyszczalni ścieków w 
mieście śyrardów. 

Będąca przedmiotem niniejszego opracowania komora znajduje się w części zachodniej 
oczyszczalni, przy istniejącej przepompowni miejskiej i budynku warsztatu elektrycznego 
 

4.2.   Warunki gruntowe. 

A. Warunki hydrogeologiczne. 

W podłoŜu projektowanej kanalizacji do głębokości 15,0m ppt. stwierdzono występowanie 
wód gruntowych w postaci ciągłego poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym 
(lokalnie lekko naporowym). Woda gruntowa w okresie wykonywania badań 
stabilizowała się na głębokości od 3,92 m ppt. do 5,70 m ppt. Jest to poziom 
wodonośny o zwierciadle swobodnym kształtującym się na rzędnych od 106.67 do 108,45 
m npm, wykazujący gradienty hydrauliczne skierowane ku północnemu zachodowi - 
stycznie w kierunku koryta rzeki Pisi, a jednocześnie zgodnie z generalnym kierunkiem 
odpływu podziemnego do głównego cieku drenującego - rzeki Bzury. 
Piaski gliniaste moreny warciańskiej budujące strefę wodonośną w badanym rejonie są 
słabo przepuszczalne przy wartości współczynnika filtracji oscylującego w granicach od k = 
5,45x10-6m/s do k = 2,27x10-6m/s.  
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B. Warunki geotechniczne. 

Warunki geotechniczne w przebadanym podłoŜu terenu cechują się jednorodnością 
litogenetyczną i hydrogeologiczną. PodłoŜe zbudowane jest z pięciu serii litogenetycznych  
(pomijając warstwę humusu oraz nasypy niekontrolowane zalegające w stropie) i ma 
charakter wielowarstwowy. 
Na przewaŜającej części terenu pod warstwą nasypów o miąŜszości 0,5m-1,8m oraz 
lokalnie humusu o miąŜszości 0,7m do 4,5m zalega niemal ciągła warstwa gruntów nie 
skalistych, rodzimych, mineralnymi, sypkich - drobnoziarnistych piasków o genezie 
rzecznej - znajdującymi się w stanie średniozagęszczonym przy stopniu zagęszczenia 
uśrednionym do ID

(n)=0,48. Wydzielono tu jedną warstwę geotechniczną F-l. 
Bezpośrednio pod piaskami zalega warstwa gruntów nie skalistych, rodzimych, 
mineralnych, małospoistych - glin i piasków gliniastych o genezie morenowej, 
nieskonsolidowanych o miąŜszości 4,5m do 6,0 m. Są to grunty symbolu konsolidacji B wg. 
PN-81/B-03020. Piaski gliniaste i podrzędnie gliny piaszczyste na pograniczu piasku 
gliniastego są plastyczne przy uśrednionym stopniu plastyczności IL

(n)=0,35. Wydzielono  
w tej serii warstwę geotechniczną - WG-1. 
W strefie o głębokości 6,0m do 8,7 m ppt. zalega miąŜsza serii gruntów nie skalistych, 
rodzimych, mineralnych sypkich, drobno i średnioziarnistych, znajdujących się w stanie 
zagęszczonym przy stopniu zagęszczenia uśrednionym do ID

(n)=0,68. Wydzielono tu 
warstwę geotechniczną FG-1. 
Natomiast w strefie o głębokości 8,7m do 11,2 m ppt. zalega miąŜsza serii gruntów nie 
skalistych, rodzimych, mineralnych sypkich, średnioziarnistych z pojedynczymi ziarnami 
Ŝwiru nieco zaglinionych, znajdujących się w stanie zagęszczonym przy stopniu 
zagęszczenia uśrednionym do ID

(n)=0,68. Wydzielono tu warstwę geotechniczną FG-2. 
W rejonie projektowanej komory Ŝelbetowej na głębokości 11,2m do 15,0 m ppt. zalega 
warstwa gruntów nie skalistych, rodzimych, mineralnych, małospoistych - utworów 
limnoglacjalnych. Są to iły pylaste znajdujące się w stanie twardoplastycznym przy 
uśrednionym stopniu plastyczności IL

(n)=0,10. Wydzielono w obrębie tej serii warstwę 
geotechniczną – LG-1. 
Wody gruntowe występują w postaci ciągłego poziomu wodonośnego o zwierciadle 
swobodnym stabilizującym się na głębokości 3,92m do 5,70 m ppt. Powoduje to, iŜ na 
badanym odcinku występować będzie potrzeba depresyjnego odwadniania wykopów 
fundamentowych poprzez zastosowanie igłofiltrów oraz pomp słuŜących do obniŜenia 
poziomu wody w wykonywanym wykopie. 
Generalnie rozpoznane podłoŜe cechują przeciętnie korzystne dla posadowień 
bezpośrednich warunki geologiczno - inŜynierskie oraz złoŜone warunki gruntowe 
wynikające z powszechnego występowania poziomu wodonośnego kształtującego się 
powyŜej poziomu posadowienia komory Ŝelbetowej i cechującego się strefą wodonośną 
mogącą wymagać odwadniania depresyjnego. 

C.   WNIOSKI. 

* Warunki gruntowe charakteryzujące podłoŜe gruntowe projektowanego obiektu są 
przeciętnie korzystne dla wykonywania bezpośrednich posadowień obiektów 
budowlanych. Decyduje o tym występowanie w całym przebadanym do głębokości - 15,0 
m ppt profilu terenu gruntów o dobrej i średniej nośności. Na pogorszenie warunków 
wpływa jednak : 
• obecność na całym obszarze inwestycji wód gruntowych stabilizujących się trwale 
powyŜej poziomu posadowienia ciągu kanalizacji, 
• występowanie w poziomie posadowienia na większości odcinka nawodnionych piasków 
gliniastych znajdujących się w stanie plastycznym warstwy WG-1 - są to grunty 
średnionośne ale łatwo podlegające uplastycznieniu, a ponadto silnie wiąŜące wodę 
kapilarną, trudne do odwodnienia i osuszenia. 

* Warunki hydrogeologiczne są na obszarze objętym badaniami dość jednolite i generalnie 
przeciętnie korzystne dla wykonywania posadowień bezpośrednich zwłaszcza obiektów 
głęboko posadawianych. Wody gruntowe występują w postaci ciągłego poziomu 
wodonośnego o zwierciadle swobodnym stabilizującym się na głębokości 3,92m do 5,70m 
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ppt. i strefie wodonośnej o miąŜszości przekraczającej 1,0m, co będzie powodować 
konieczność wykonywania odwodnień budowlanych. 
Poziom wodonośny ma charakter ciągły. Cechuje się on średnio i słabo przepuszczalną 
strefą wodonośną zbudowaną głównie z piasków drobnoziarnistych i piasków gliniastych , 
których odwodnienie depresyjne będzie trudne, ze względu na niewielką 
wodoprzepuszczalność tych gruntów oraz związanie wody w gruncie siłami kapilarnymi, co 
jednak nie znaczy, Ŝe grunty te nie są nawodnione. 

* Stosownie do § 5 ust.3 pkt.2 rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998r w sprawie 
ustalania warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, 
póz. 839) [1.4.1.] oraz normy PN-B-02479, warunki gruntowe w podłoŜu obiektu naleŜy 
sklasyfikować jako złoŜone warunki gruntowe, ze względu na : 

•   lokalne występowanie w zwierciadła wody gruntowej powyŜej poziomu posadowienia, 

mimo : 

•   braku gruntów słabonośnych, 

•   jednorodności genetycznej i litologicznej podłoŜa, 

•   braku zaburzeń tektonicznych i glacitektonicznych warstw geotechnicznych, 

• braku niekorzystnych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych, sufozyjności, 

obecności gruntów zapadowych (poza nasypami) itp. 
Biorąc pod uwagę, iŜ warunki gruntowe mają charakter warunków złoŜonych w rozumieniu 
§ 5 ust. l pkt. 2 w/w rozporządzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2013r,w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz biorąc pod uwagę 
spodziewane czynniki konstrukcyjne obiektu ustala się dla obiektu, na podstawie § 7 pkt. 2 
lit. c drugą kategorię geotechniczną, ze względu na projektowanie wykopów o głębokości 
ponad 1,2m w złoŜonych warunkach gruntowych. 

* Ocena opisanych wyŜej warunków pozwala na stwierdzenie, iŜ realizacja planowanej 
inwestycji na przedmiotowym obszarze jest moŜliwa i dopuszczalna aczkolwiek warunkowa 
- uwarunkowana koniecznością odwadniania depresyjnego. Warunki geologiczno - 
inŜynierskie są przeciętnie korzystne i nie wykluczają projektowania posadowień 
bezpośrednich obiektów głęboko posadawianych. Jedynym zagroŜeniem jest 
występowanie wody gruntowej. Posadowienie w badanym terenie projektowanej komory 
Ŝelbetowej jest moŜliwe bez Ŝadnych specjalnych uwarunkowań przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na trudny charakter gruntów warstw geotechnicznych WG-1 - 
wykształconych najczęściej jako piaski gliniaste, które łatwo przyjmują wodę  
(uplastyczniają się) i trudno ją oddają - są trudne do odwodnienia i osuszenia tworząc w 
dnie wykopu roboczego znaczące utrudnienie. 

* Ocena projektowanej głębokości posadowienia. 
Dla wykonania bezpośredniego posadowienia komory Ŝelbetowej dopuszczalne jest 
przyjęcie przewidywanego posadowienia w strefie głębokości 7,5m do 9,0 m ppt. Obsypkę 
komory Ŝelbetowej naleŜy wykonać z piasku róŜnoziarnistego zagęszczoną do wskaźnika 
zagęszczenia minimum Is=1.00. Szerokość obsypki piaskowej ograniczona jest rozstawem 
ścianki szczelnej wokół wykonywanej komory Ŝelbetowej (wg. opracowania 
przygotowanego przez Wykonawcę robót). 
 
* Wytyczne dla odwodnień budowlanych. 
Na badanym terenie projektowanej komory Ŝelbetowej zajdzie potrzeba wykonania 
depresyjnych odwodnień budowlanych. Ze względu na przeciętną wymaganą depresję 
poziomu wodonośnego oraz ze względu na średnio przepuszczalne podłoŜe konieczne 
będzie zastosowanie ścianki szczelnej (wg. opracowania przygotowanego przez 
Wykonawcę robót)  wokół której naleŜy wykonać igłofiltry o głębokości 14mb oraz naleŜy 
zabić studnie depresyjne.  Ponadto naleŜy zastosować w miarę potrzeby pompy słuŜące 
do odwodniania dna komory. 
Badania geotechniczne wg. odrębnego opracowania stanowiącego załącznik do poniŜszej 
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dokumentacji technicznej pn.”Dokumentacja Geotechniczna dla przebudowy kanalizacji  
w linii kolektora sanitarnego „D” w śyrardowie”. 

         4.3. Ramowe wytyczne realizacji 

W pierwszej kolejności po usunięciu ziemi urodzajnej  w miejscu budowy komory Ŝelbetowej 
naleŜy wykonać wykopy ręczne do głębokości około 4,0 m z odpowiednim  skarpowaniem w 
celu odkrycia   i ewentualnego zinwentaryzowania oraz podwieszenia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. Następnie przewiduje się wokół projektowanej komory wciskanie stalowej 
ścianki szczelnej wg. opracowania przygotowanego przez Wykonawcę robót do głębokości 
12m poniŜej terenu tj. do poziomu gruntu twardoplastycznego w związku z tym zachodzi 
konieczność wyłączenia dopływu ścieków do istniejącej komory poprzez zakorkowanie 
kolektorów dopływowych (A i B), dzięki czemu będzie moŜliwe: 
- demontaŜ istniejącej komory Ŝelbetowej wraz ze studnią o wymiarach ok. 4x2m głębokości 
ok. 7 m  
- wykonywanie prac związanych z wciskaniem ścianek szczelnych oraz prowadzeniem robót 
ziemnych mechanicznych oraz prac betonowo-montaŜowych z izolacjami na pierwszym 
poziomie projektowanej komory.  
Ścianki szczelne naleŜy wciskać z uwagi na bliskość obiektów budowlanych,  
tj. Przepompowni miejskiej i budynku warsztatu elektrycznego 

W celu wstrzymania dopływu ww. ścieków z kolektora A i B naleŜy je wyłączyć poprzez ich 
zakorkowanie za pomocą stabilnych korków np. drewnianych (dębowych) stoŜkowych  
z gumowym uszczelnieniem wokół nich. 

Ścieki z istniejących dwóch kolektorów dopływowych (kolektor A i B) będą odprowadzone do 
pompowni miejskiej - kolektor A i do komory przy piaskowniku – kolektor B zgodnie  
z załączonym do ST rysunkiem nr 1 pt. „Lokalizacja tymczasowych przewodów tłocznych” do 
czasu zakończenia prac wykonania pierwszego poziomu komory Ŝelbetowej (około 3 
miesięcy) po uprzednim  obowiązkowym uzgodnieniu harmonogramu robót z Eksploatatorem 
OŚ. 

Kolektory naziemne naleŜy wykonać jako podwójne z rur PE – HD 225 x 13,4 łączone za 
pomocą zgrzewania doczołowego o łącznej długości dla (kolektora A i B) – ok.194mb, 
zabezpieczone przed zmianą połoŜenia poprzez umieszczenie ich w np. korytkach 
drewnianych lub odpowiednich stojakach stalowych na powierzchni terenu.  

W istniejących dwóch studniach (oddzielnie dla kolektora A i kolektora B) naleŜy zamontować 
po dwie pompy do ścieków na kaŜdą studnię z których jedna będzie zapasową. KaŜda pompa 
o wydajności od 4000 –  do 5000 l/min, HP = 17mH2O, ok.15 kW. Pompy te naleŜy 
zamontować na łańcuchach stalowych. Ponadto na powierzchni naleŜy wykonać tzw. 
„rozdzielacz stalowy DN 400mm” do którego zostaną podłączone przewody tłoczne  
z poszczególnych pomp (dwa na jedną studnię). Przed włączeniem do rozdzielacza oraz za 
nim na przewodach tłocznych naleŜy zamontować zasuwy noŜowe DN 200mm (łącznie 4 szt. 
na kaŜdą studnię) zgodnie z załączonym rysunkiem pt. „Schemat podłączenia pomp w 
istniejących studniach dla kolektora A i B”. Zasilenie elektryczne naleŜy przewidzieć z 
wewnętrznej instalacji na OŚ w śyrardowie po uprzednim uzgodnieniu miejsca podłączenia z 
Eksploatatorem. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną naleŜy dokonać z PGK 
„śyrardów” Sp. z o.o., w tym celu naleŜy zamontować dwa podliczniki elektryczne po jednym 
dla kaŜdej pompowni. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia całodobowego nadzoru nad 
prowadzonymi robotami związanymi z budową komory, w tym równieŜ na czas pompowania, 
do czasu zakończenia wszystkich robót przy komorze.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualne koszty związane  
z oczyszczeniem kolektorów doprowadzających ścieki oraz studni (tymczasowych 
przepompowni) z nagromadzonego piasku. 
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Przy wykonywaniu ścianek szczelnych naleŜy zastosować urządzenia, nie wywołujących 
drgań ze względu na bliskość  istniejących obiektów technologicznych oczyszczalni. W 
dalszej kolejności przewiduje się wykonanie ław, ścian oraz stropów w szalunkach gładkich 
systemowych. Po wykonaniu komory Ŝelbetowej i izolacji zewnętrznych naleŜy wykop 
zasypać równomiernie po obwodzie, gruntem piaszczystym z zagęszczeniem warstwami co 
30cm uŜywając lekkiego sprzętu zagęszczającego a ścianki szczelne zdemontować.  
Powierzchnię płyty dennej zatrzeć na gładko, utwardzając powierzchniowo masą 
utwardzającą. Wszelkie elementy stalowe zlokalizowane w komorze winny być wykonane ze 
stali k/o. Dno i ściany komory do wysokości 1,5 m licząc od dna komory wyłoŜyć naleŜy 
blachą k/o o gr. 5mm. Blachę naleŜy zamocować do zbrojenia ścian przed betonowaniem  
i zlicować z płaszczyzną wewnętrzną  ścian uwzględniając przy tym otwory technologiczne 
komory. Łączenie elementów blach naleŜy wykonać poprzez spawanie. Na kaŜdym dopływie 
ścieków na ścianach zaprojektowano zasuwy murowe z listwą zębatą i podnośnikiem wg. 
rysunków. Na rurociągach Dn. 1000mm zaprojektowano zasuwy noŜowe ręczne (jedna szt.).                                   
z wyprowadzeniem trzpienia nad poziom terenu. Ponadto przewidziano zainstalowanie 
oświetlenia elektrycznego komory na poszczególnych kondygnacjach wg. odrębnego 
opracowania. 

4.4. ZałoŜenia konstrukcyjne  

Do wymiarowania konstrukcji przyjęto n/w załoŜenia: 

-   beton konstrukcyjny C25/30, W-8, F-150 z dodatkami, 

-   beton podkładów C8/10, 

-   stal zbrojeniowa Kl. A-0 gat. StOS i A-II gat 18G2, 

-   stal odporna na korozję gat. 1H18N9T, 

- warstwy spadkowe wewn. komory z betonu C25/30 z dodatkiem włókien 
polipropylenowych Fibermesch,  

-   barierki ochronne ze stali odpornej na korozję gat. 1H18N9T, 

-   rysoodporność konstrukcji adap. = 0,1 mm, 

-   szer. wewn. 3.50 m, głębokość 4,60 + 5,45 m, 

-   dł. wewn. 4.90 m, głębokość 4,60 + 5,45 m, 

-   Maks. zwierciadło ścieków 2.30 m ponad dno, 

-   Teren projektowany 0,30 m poniŜej komory Ŝelbetowej, 

Parcie gruntu:  

Dla z1 = 2.30m; ID = 0.48; Φ = 30.5o ; ρ(n) = 17.5kN/m3 ; Ka = 0.33 

Parcie jednostkowe  ea = 20 kPa 

Dla z1 = 5.10m; IL = 0.35; Φ = 15.5o ; ρ(n) = 21.0kN/m3 ; Ka = 0.58 

Parcie jednostkowe  ea = 50 kPa 

Dla z1 = 7.90m; ID = 0.68; Φ = 34.0o ; ρ(n) = 20.5kN/m3 ; Ka = 0.28 

Parcie jednostkowe  ea = 77 kPa 
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Jednostkowy opór graniczny podłoŜa w poziomie posadowienia 

W przyjętym poziomie posadowienia tj. 104.67 m n.p.m.  (występują piaski średnie zaglinione 
róŜnoziarniste) zastosowano fundament pasmowy gr. 40cm (c25/30), szer. 1.05m, 
 długości L = 17.80m, dla którego reakcja od obciąŜenia eksploatacyjnego wynosi : 

R = 4.0kN/m2 • 5.40m • 4.00m • 1.3 = 112.32kN 
 
dokonano obliczenia oporu jednostkowego warstwy nośnej (piaski średnie gliniaste): 
 
obliczeniowy opór jednostkowy podłoŜa gruntowego w poziomie posadowienia: 
 

 
 
w poziomie posadowienia - piaski średnie gliniaste : 
 
* kąt tarcia wewnętrznego Φ=34 o, wartość obliczeniowa 0,9 Φ = Φu

(
 
r)=34 o ⇒ NB=12.95  

* posadowienie 104.67 m n.p.m. ⇒  Dmin=0,0 m ; 
* wymiary fundamentu pasmowego  L / B ≈ 0.00 
* spójność c=128 , wartość obliczeniowa 0,9c=cu

(r)=115.20  ⇒ ; Nc=37.94 
* ND = 26.50 ; ρB = 1.85 

qf = 12.95 • 1.05 • 1.85 • 9.81;  qf = 246.77kPa 
 
NapręŜenia w gruncie w poziomie posadowienia :  

• reakcja poziomie posadowienia – 112.32 kN;  
• cięŜar komory – 1454.34kN     
• całkowita reakcja w poziomie posadowienia  
 
P = 112.32kN + 1454.34kN = 1566.66 kN 
  
• pole docisku A = 1,05m x 16.00m = 16.80 m2; 
• napręŜenia  
 
σ = P׃A = 1566.66 kN 16.80 ׃ m2 = 93.25 kPa < m x qf = 222.10 kPa (wytęŜenie 42%) 
 

Do obliczeń przyjęto, iŜ komora Ŝelbetowa całym swoim cięŜarem przyjmuje parcie gruntu oraz 
parcie wody gruntowej z I i II – go poziomu wodonośnego. Dla potrzeb obliczeń przyjęto zakres 
rejonu oddziaływania klina odłamu równy głębokości posadowienia komory. Przyjęto schemat 
komory prostopadłościennej z dwoma poziomymi stropami połączonymi monolitycznie ze 
ścianami. Stropy stanowią jednocześnie wzmocnienie ścian. Ściany połączone monolitycznie  
z fundamentem pasmowym. W wyniku przeprowadzonych obliczeń przyjęto ścianę grubości 
0,25m, w wyniku przeprowadzonych obliczeń przyjęto stropy o grubości 0.20m. W wyniku 
przeprowadzonych obliczeń przyjęto posadowienie bezpośrednie jako ławę fundamentową o szer. 
105cm i wysokości 40cm. CięŜar gruntu na wysięgach uwzględniono na korzyść bezpieczeństwa.  

Uwaga: Wszystkie krawędzie ostre zbiornika ukosować 2 x 2 cm a w elementach cienkościennych 
1,5 x 1,5 cm. 
 

4.5.  Komora Ŝelbetowa – Opis konstrukcji 

Komora posadowiona jest na rodzimym gruncie nośnym, piaszczystym zagęszczonym  
i zaglinionym ( ID = 0.68 ). Na poziomie posadowienia wykonać podłoŜe betonowe z C8/10 grub. 
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15 cm. Na podłoŜu naleŜy ułoŜyć izolację z 2 warstw papy, zabezpieczonej warstwą ochronną  
z zaprawy cementowej Rz - 10 MPa grub. 4-5 cm.  

Ława fundamentowa grub. 0.40m zbrojona podłuŜnie górą i dołem  Ø 14mm co 19 cm, stal kl.  
AII (18G2), pręty rozdzielcze Ø8mm co 25cm (18G2). Z ławy naleŜy wypuścić zbrojenie pionowe  
Ø 14mm co 19cm na dł. 70cm dla zalania ze zbrojeniem ścian komory. W miejscu przerw 
pobocznych zabetonować taśmy dylatacyjne PVC Nr 0.  

Ściany komory zbrojone krzyŜowo prętami Ø 14mm co 19cm zespolić ze zbrojeniem stropów. 
Otwory technologiczne dozbroić wg. dokumentacji rysunkowej.  

Płyty stropowe zbrojone krzyŜowo prętami Ø 14mm co 19cm, zagęszczane przy otworach  
- wg dokumentacji rysunkowej.  

 
4.6. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej 
normy, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom 
betonu. PrzewoŜenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozją               
w okresie przed wbudowaniem. NaleŜy dąŜyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie 
naraŜonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, moŜe być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułoŜeniem w deskowaniu, naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 
pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu naleŜy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą naleŜy zmyć strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. Pręty zbrojeniowe zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, naleŜy opalać aŜ do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Pręty, uŜywane do zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 
W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową naleŜy prostować za pomocą młotków, 
prostowarki i wyciągarek. Cięcie prętów naleŜy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu 
materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do l,0cm. Cięcie wykonuje się przy pomocy 
mechanicznych noŜy. Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów naleŜy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną. Na zimno na budowie moŜna wykonywać 
odgięcia prętów o średnicy d<12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane  
z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi l0d. Łączenie prętów 
naleŜy wykonywać zgodnie z PN-EN 10080:2007.  
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyŜowań. 
 

4.7.  MontaŜ zbrojenia 

MontaŜ zbrojenia płyty dennej komory Ŝelbetowej i ław fundamentowych winien być 
przeprowadzony bezpośrednio w deskowaniu wg. naznaczonego rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów naleŜy stosować podkładki dystansowe                
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na 
wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyŜ wyŜarzonym drutem wiązałkowym o śr. nie mniejszej niŜ 0.6 mm. 
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4.8.  Wytyczne robót betonowych 

Podstawowym i niezbędnym warunkiem jest wodoszczelność, która powinna odpowiadać szczelności 
W-8 i mrozoodporności F150 oraz wytrzymałość na ściskanie C25/30. Beton powinien być gęsto-
plastyczny, wibrowany mechanicznie, wielopłaszczyznowo. 
NaleŜy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego doboru kruszywa cementu, wody zarobowej  
i receptury mieszanki betonowej dla załoŜonej w projekcie wytrzymałości i szczelności. Wymagania 
techniczne dla robót budowlanych i Ŝelbetowych podane są w PN-EN 206-1. 
KaŜda partia betonu winna być badana laboratoryjnie. Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy 
sprawdzić rozmieszczenie wszystkich przejść, otworów oraz elementów, do wbetonowania z aktualnymi 
projektami branŜowymi (technologicznym i elektrycznym). 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niŜszych niŜ 5°C i nie wyŜszych niŜ 
30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratyzacji 
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości  i twardnienia 
betonu. 
4.9.Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu. 
Ponadto skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo – doświadczalną 
biorąc pod uwagę właściwości:  
–  konsystencji, urabialności i szczelności. 
Ze względu na konieczność osiągania wysokiej marki betonu np. C20-25 – C25-30, naleŜy 
przestrzegać receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę naleŜy wykonywać  
przy uŜyciu cementu w ilości min. 300 KG/m3 z zuŜyciem kruszywa łamanego granitowego lub 
bazaltowego mało nasiąkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego. Wielkość ziaren poniŜej 
18mm. Wymagana wodoszczelność W-8. 

4.10. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. 
przejść szczelnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym. 
Sprawdzić montaŜ zbrojenia i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim 
przekładkom dystansowym. 

4.11. UłoŜenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową naleŜy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni   
i nie moŜna jej zrzucać z wysokości większej niŜ 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj 
wibratorów uzaleŜniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. 
Sposób zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które naleŜy zanurzyć 
10÷15cm w warstwie uprzednio ułoŜonej, pionowo w odstępach 40÷50cm. Warstwę następną 
betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niŜszej, usuwając wodę z powierzchni 
warstwy niŜszej.  
Szalunki nieodkształcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnić gładką 
powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości 
zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami 
antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia się                         
i zachowuje ostre krawędzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka.  ŚwieŜo 
wykonany beton naleŜy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami                         
i nadmiernym obciąŜeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody  
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zaleŜy 
od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być kaŜdorazowo 
uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

4.12. Rozbiórka szalunków i rusztowania 

Całkowita  rozbiórka szalunków i rusztowań moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu. 
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4.13. Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie  
z Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

–  powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, 
–  pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 
–  podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 
–  styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia  >30cm 

4.14.  Zestawienie podstawowych warunków szczelności: 

-     ilość cementu w granicach 350 kg/m3 
-     rodzaj cementu portlandzki CP 42,5 wg PN bez dodatków 
-     wskaźnik W/C < 0,50 
-    rodzaj kruszywa: o maksymalnej szczelności przy moŜliwie małej wodoŜądności, najlepiej 

łamane o aktywnej powierzchni starannie dobrane; 
-    woda zarobowa do betonu oraz jego pielęgnacji winna odpowiadać wymaganiom PN    

transport mieszanki betonowej: duŜymi porcjami, bez wstrząsów nie wolno dopuścić do   
rozwarstwienia masy betonowej na poszczególne składniki, układanie mieszanki betonowej 
moŜliwe z najmniejszej wysokości (maksymalnie 1,5 m) 

-    do betonu naleŜy stosować domieszki uszczelniające, (dozowanie do wody zarobowej) 
-     w przerwach roboczych umieszczać taśmę dylatacyjną PCV 
-    pielęgnacja betonu: naleŜy utrzymać beton w stanie silnego nawilgocenia przez co najmniej 14 

dni od ukończenia betonowania (chronić beton przed nadmiernym nasłonecznieniem i niskimi 
temperaturami). 

-    zagęszczenie masy betonowej wibratorami wgłębnymi i powierzchniowymi) 

4.15. Przerwy robocze 

Przy wykonywaniu przerw roboczych naleŜy zapewnić ich szczelność przez przestrzeganie 
następujących zaleceń: 

-  górna powierzchnia zabetonowanej warstwy dolnej, powinna być naleŜycie zagęszczona i równa, 
zanim beton całkowicie stwardnieje, naleŜy przy pomocy szczotek stalowych lub silnego 
strumienia wody z piaskiem usunąć szklistą warstwę szlamu cementowego i drobnego piasku. 
JeŜeli nie będzie moŜna tego wykonać we właściwym czasie, to po całkowitym stwardnieniu 
betonu warstwę tą naleŜy skuć ręcznie lub usunąć mechanicznie przez piaskowanie 

-  przed dalszym betonowaniem powierzchnia betonu powinna być naleŜycie oczyszczona ze śmieci, 
tłuszczów, pozostałości betonu, lub zaprawy, kurzu, spłukana wodą i utrzymana w stanie wilgotnym 

- przed naniesieniem górnej warstwy betonu, naleŜy powierzchnię warstwy dolnej powlec 2 ÷ 3 mm 
warstwą gęstego zaczynu cementowego o współczynniku < 0,40, następnie naleŜy rozścielić 
warstwę betonu C25/30 (kruszywo naleŜy uŜyć jak dla betonu), grubość tej ostatniej warstwy 
powinna wynosić 5-10 cm. 

W przerwach roboczych, w betonowaniu ścian stosować taśmy dylatacyjne PCV, nr „O" dla przerw 
poziomych i Nr 3 dla przerw pionowych. Po obu stronach przerwy (w licu ścian) zostawić bruzdy 
1 5 mm x 1 5 mm, które po stwardnieniu betonu, zostaną wypełnione kitem trwale plastycznym, po 
uprzednim zagruntowaniu. 

4.16. Izolacje zewnętrzne 

Płyta denna 

Na wyrównanym i zagruntowanym a masą bitumiczną podłoŜu betonowym, ułoŜyć izolację z dwóch 
warstw papy asfaltowej, klejonej masą bitumiczną. Pierwsza warstwa z papy asfaltowej S-400, druga 
warstwa z papy asfaltowej na osnowie włókien szklanych. Tak wykonaną izolację zabezpieczyć 
warstwą ochronną z zaprawy cementowej lub betonu drobnoziarnistego. 
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Ściany 
Zewnętrzne powierzchnie ścian zbiornika zabezpieczyć : 
– powłoką z masy bitumicznej zgodnie z dokumentacją techniczną. 
–  styropian  XPS (S) 70 -  5cm 
–  gładź  cementowa       -  5cm 
– powłoką z masy bitumicznej zgodnie z dokumentacją techniczną. 

4.17. Izolacje wewnętrzne 

Konstrukcje komory zaprojektowano z betonu C25/30, W-8, F-150 posiadającym wystarczającą 
odporność na agresję ścieków komunalnych i w związku z tym nie projektuje się Ŝadnych izolacji 
antykorozyjnych dla powierzchni betonowych. Powierzchnię dna komory zatrzeć na gładko i utwardzić 
masą utwardzającą. 

4.18. Zabezpieczenie elementów stalowych 

Wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali kwasoodpornej gat. 1H18N9T. 

4.19. Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny powinien być dokonany z uwzględnieniem wymagań normy PN-85/B-10702 
„Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze". Próbę szczelności 
naleŜy wykonać przed wykonaniem izolacji zewnętrznej ścian i obsypaniem zbiornika. Próbę 
szczelności wykonać wg wymagań powyŜszej normy. Ubytki wody oraz ewentualne występowanie 
przecieków naleŜy obserwować co najmniej przez 3 dni. W przypadku negatywnej próby 
szczelności projektant w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru oraz wykonawcą podejmie decyzję, 
co do metody uszczelniania i wyboru środków uszczelniających, odpowiednio do stwierdzonych 
nieszczelności. 

4.20. Zasypywanie komory 
Po pomyślnie wykonanej próbie szczelności naleŜy przystąpić do wykonania obsypki wokół komory. 
Obsypkę komory Ŝelbetowej naleŜy wykonać z piasku róŜnoziarnistego zagęszczoną do 
wskaźnika zagęszczenia minimum Is=1.00. Obsypkę piaskową komory naleŜy wykonać do miejsca 
lokalizacji ścianki szczelnej wokół wykonywanej komory Ŝelbetowej. 
Roboty ziemne naleŜy skoordynować z robotami przy sąsiednich obiektach. Przy robotach ziemnych 
stosować się do wymagań normy PN-B-06050. 

4.21. Uwagi ogólne 

• Wszystkie prace budowlano montaŜowe naleŜy prowadzić pod stałym kierownictwem  
i nadzorem osób uprawnionych w oparciu o projekt organizacji i technologii wykonania 
robót, opracowany przez wykonawcę robót. 

• Przy wykonywaniu prac naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 
Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. oraz Dz.U. Nr 129 z 1997 r. dotyczących wykonania robót 
ziemnych, budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych oraz przestrzegać obowiązujące 
przepisy i zarządzenia w zakresie ochrony p.poŜ. 

• Ewentualne zmiany w rozwiązaniach konstrukcyjno-montaŜowych, wprowadzane w trakcie 
wykonawstwa, winny być poprzedzone uzyskaniem zgody Inspektora Nadzoru, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

• Nie naleŜy opróŜniać komory przy temperaturze zewnętrznej poniŜej - 10° C. 

• W odstępach najwyŜej l-go roku naleŜy przeprowadzić dokładne oględziny obiektu. 
Niezbędne remonty i konserwacje dostosować do wyników tych przeglądów. 
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4.22. Budowa odcinków sieci oraz przebudowa przyłącza c.o. 
 
 Budowa odcinków kolektora sanitarnego „D”, tj. od studni S53 do komory Ŝelbetowej długości ok. 
1,80 m z rur k/O i odc. Kolektora sanitarnego „D” od komory do przepompowni miejskiej w postaci 
kształtki ze stali k/o o długości ok. 7,1 m. oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
łączącego ist. kanalizację sanitarną dn 400mm z komorą Ŝelbetową o długości ok. 2,70 m , 
 -   Budowa komory Ŝelbetowej wraz z jej wyposaŜeniem i instalacją oświetlenia 
       -   DemontaŜ istniejącej komory Ŝelbetowej wraz ze studnią o wymiarach ok. 4x2m głębokości 

ok. 7 m  
       -   Przebudowa przyłącza c.o kolidującego z projektowaną komorą Ŝelbetową na odc. o 

 długości ok. 20  ( odcinek powinien być wykonany z nowych rur preizolowanych) W celu 
przebudowy kolidującego ciepłociągu zasilającego przepompownię ścieków Wykonawca 
wykona projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz                          
wykonawczy obejścia tym ciepłociągiem projektowanej komory Ŝelbetowej po 
wcześniejszym uzgodnieniu trasy i rozwiązań technicznych z Zamawiającym. Na podstawie 
swojego opracowania Wykonawca wykona przedmiotowy ciepłociąg, który nie będzie 
kolidował z realizowaną przez niego komorą Ŝelbetową. 

- DemontaŜ ist. nieczynnego wodociągu i innej ist. Infrastruktury na odcinkach kolidujących z 
wykonywanymi robotami (Uwaga: docelowa budowa przyłącza wA 32 nie wchodzi w zakres 
rzeczowy przedmiotu ST), 

-  wyłączenia dopływu ścieków do istniejącej komory poprzez zakorkowanie kolektorów 
dopływowych (A i B) wraz z wykonaniem dwóch naziemnych kolektorów  

- Wykonanie rozruchu technologicznego, 
  - Opracowanie instrukcji eksploatacji 
 - dokumentacja powykonawcza  
 - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w ośrodku geodezyjnym.  
 - wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu budowę ww. elementów inwestycji  
   wraz z ich uruchomieniem i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego, 

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego decyzji  
o pozwoleniu na uŜytkowanie. 

5. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
5.1. Samochód skrzyniowy. 
5.2. Samochód dostawczy. 
5.3. Przyczepa dłuŜycowa do samochodu. 
5.4. śuraw samochodowy. 
5.5. Dźwig. 
5.6. Kafar 
5.7. Igłofiltry. 

6. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0. 
 

Kontrola, pomiary i testy podczas robót  
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić stałą i systematyczną kontrolę prowadzonych prac  
w zakresie i z częstotliwością określoną w ST i uzgodnioną z Zarządzającym.  
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W szczególności kontrola powinna obejmować:  
� Sprawdzenie rzędnych załoŜonych celowników w odniesieniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
� Sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
� Sprawdzenie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki,  
� Sprawdzenie i pomiar szerokości i grubości wykonanego podłoŜa,  
� Sprawdzenie zgodności wykonanych fundamentów z Dokumentacją Projektową,  
� Sprawdzenie zgodności zainstalowanego sprzętu z Dokumentacją Projektową, 
� Sprawdzenie wodoszczelności kanałów,  
� Sprawdzenie współczynnika zagęszczenia wszystkich warstw zasypki,  
� Sprawdzenie pokryw włazów,  
� Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,  
� Badanie rezystancji izolacji uŜytych kabli.  
� Pomiary instalacji i oświetlenia 

 
 
Dopuszczalna tolerancja i wymagania:  

� odchyłka w odległości pomiędzy krawędzią wykopu na dnie i osią wykopu w rzucie nie 
moŜe być większa niŜ ± 5 cm,  

� odchyłka wymiarów w rzucie nie moŜe przekroczyć 0,1 m,  
� odchyłka grubości warstwy podłoŜa nie moŜe przekroczyć ± 3 cm,  
� odchyłka szerokości warstwy podłoŜa nie moŜe ± 5 cm,  
� rzędne pokryw studzienek powinny być określone z dokładnością do ± 5 mm. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości 
uŜytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową.  

9. ODBIÓR ROBÓT 

11.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0. 

11.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie niezbędne pomiary  
i sprawdzenia wykonanych Robót związanych z przepompowniami. 

11.3. Odbiór Robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób, pomiarów i inspekcji, jak równieŜ wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  
i poleceniami InŜyniera/Inspektora Nadzoru, a takŜe odpowiednimi normami i przepisami. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. 
Płatności dokonywane będą zgodnie z zapisami ujętymi w umowie  
 
11. WERYFIKACJA OBLICZEŃ 

 
1. Płyta: ściana komory 01 
 
1.1. Zbrojenie: 
 
• Typ : płyta 
• Kierunek zbrojenia głównego : 0° 
• Klasa zbrojenia głównego : A-II (18G2); fyd = 310,00 MPa 
• Średnice prętów górnych  d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm) 
  dolnych   d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm) 
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• Otulina zbrojenia dolna c1 = 3,0 (cm) 
  górna c2 = 3,0 (cm) 
 
1.2. Beton 
 
• Klasa : B30; fcd = 16,67 MPa 
• cięŜar objętościowy  : 2447,32 (kG/m3) 
• Wiek betonu : 20 (lat) 
• Współczynnik pełzania betonu : 2,00 
 
1.3. Hipotezy 
 
• Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002) 
• Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia : Analityczna 
• Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys : 0,30 (mm) 
• Dopuszczalne ugięcie : 3,0 (cm) 
• Wilgotność względna środowiska :  75 % 
• Uwzględnienie w obliczeniach cięŜaru własnego płyty : tak 
• Weryfikacja zarysowania : tak 
• Weryfikacja ugięcia : tak 
• Środowisko : X0 

1.4. Geometria płyty 

Grubość 0,25 (m) 

Kontur: 

krawędź Początek koniec długość 
 x1 y1 x2 y2 (m) 

1 0,00 0,00 2,80 0,00 2,80 
2 2,80 0,00 2,80 5,40 5,40 
3 2,80 5,40 0,00 5,40 2,80 
4 0,00 5,40 0,00 0,00 5,40 

Podparcie: 

nr Nazwa / wymiary (m) współrzędne krawędź 
   x y  

1 liniowa 0,25 / 2,80 1,40 0,00 — 
2 liniowa 5,40 / 0,20 0,00 2,70 — 
3 liniowa 0,25 / 2,80 1,40 5,40 — 
4 liniowa 0,25 / 3,70 -1,85 0,00 — 
5 liniowa 0,25 / 3,70 -1,85 5,40 — 
6 liniowa 5,40 / 0,20 -3,70 2,70 — 
7 liniowa 0,25 / 2,60 -5,00 0,00 — 
8 liniowa 0,25 / 2,60 -5,00 5,40 — 

   
 
1.5. Wyniki obliczeniowe: 

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie 

 Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m): 7,70 7,70 7,70 7,70 
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane 
(cm2/m): 

5,38 6,97 3,77 4,87 
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Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m): 5,38 6,97 3,77 4,87 

Współrzędne (m): 
2,80; 
1,54 

0,70; 
0,00 

0,70; 
4,63 

0,70; 
1,54 

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie 

 Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna / powierzchnia rzeczywista 

Ax(+) (cm2/m) 5,38/7,70 3,77/7,70 3,77/7,70 3,77/7,70 
Ax(-) (cm2/m) 3,77/7,70 6,97/7,70 3,77/7,70 3,77/7,70 
Ay(+) (cm2/m) 3,77/7,70 3,77/7,70 3,77/7,70 3,77/7,70 
Ay(-) (cm2/m) 3,77/7,70 3,77/7,70 4,87/7,70 4,87/7,70 

SGN 
Mxx (kN*m/m) -0,05 0,46 1,10 3,32 
Myy (kN*m/m) -3,12 1,77 -0,27 0,12 
Mxy (kN*m/m) 1,46 1,23 -1,74 1,27 

     
Nxx (kN/m) -2,18 -3,53 -16,44 -16,94 
Nyy (kN/m) -4,81 -7,82 -11,92 -16,57 
Nxy (kN/m) 0,30 5,96 -1,53 -0,84 

Współrzędne (m) 2,80; 1,54 0,70; 0,00 0,70; 4,63 0,70; 1,54 
Współrzędne* (m) 4,00; 3,86; 9,10 4,00; 5,40; 7,00 4,00; 0,77; 7,00 4,00; 3,86; 7,00 
* - Współrzędne w układzie globalnym konstrukcji 

 
 1.5.3. Ugięcie 
f = 0,28 (cm) < fdop = 3,0 (cm) 
 
1.5.4. Zarysowanie 
a = 0,10 (mm) < adop = 0,30 (mm) 
 

 

2. Płyta: ściana komory 02 
 
2.1. Zbrojenie: 
 
• Typ : płyta 
• Kierunek zbrojenia głównego : 0° 
• Klasa zbrojenia głównego : A-II; fyd = 350,00 MPa 
• Średnice prętów górnych  d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm) 
  dolnych   d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm) 
• Otulina zbrojenia dolna c1 = 3,0 (cm) 
  górna c2 = 3,0 (cm) 
 
2.2. Beton 
 
• Klasa : B30; fcd = 16,67 MPa 
• cięŜar objętościowy  : 2447,32 (kG/m3) 
• Wiek betonu : 20 (lat) 
• Współczynnik pełzania betonu : 2,00 

 
 
2.3. Hipotezy 

• Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002) 
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• Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia : Analityczna 
• Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys : 0,30 (mm) 
• Dopuszczalne ugięcie : 3,0 (cm) 
• Wilgotność względna środowiska :  75 % 
• Uwzględnienie w obliczeniach cięŜaru własnego płyty : tak 
• Weryfikacja zarysowania : tak 
• Weryfikacja ugięcia : tak 
• Środowisko : X0 

2.4. Geometria płyty 

Grubość 0,25 (m) 

Kontur: 

krawędź Początek koniec długość 
 x1 y1 x2 y2 (m) 

1 -3,70 0,00 0,00 0,00 3,70 
2 0,00 0,00 0,00 5,40 5,40 
3 0,00 5,40 -3,70 5,40 3,70 
4 -3,70 5,40 -3,70 0,00 5,40 

Podparcie: 

nr Nazwa Wymiary współrzędne krawędź 
  (m) x y  

1 liniowa 0,25 / 2,80 1,40 0,00 — 
2 liniowa 5,40 / 0,20 0,00 2,70 — 
3 liniowa 0,25 / 2,80 1,40 5,40 — 
4 liniowa 0,25 / 3,70 -1,85 0,00 — 
5 liniowa 0,25 / 3,70 -1,85 5,40 — 

6 liniowa 5,40 / 0,20 -3,70 2,70 — 

7 liniowa 0,25 / 2,60 -5,00 0,00 — 
8 liniowa 0,25 / 2,60 -5,00 5,40 — 
* - obecność głowicy 

2.5. Wyniki obliczeniowe: 

2.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie 

 Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m): 7,70 7,70 7,70 7,70 
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane 
(cm2/m): 

6,02 6,97 6,05 6,05 

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m): 6,02 6,97 6,05 3,77 

Współrzędne (m): 
-3,70; 
2,31 

-3,70; 
5,40 

-1,48; 
0,77 

-2,96; 
0,77 

2.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie 

 Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista 
Ax(+) (cm2/m) 6,02 / 7,70 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 5,09 / 7,70 
Ax(-) (cm2/m) 3,77 / 7,70 6,97 / 7,70 4,01 / 7,70 3,77 / 7,70 
Ay(+) (cm2/m) 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 6,05 / 7,70 3,77 / 7,70 
Ay(-) (cm2/m) 4,21 / 7,70 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 6,05 / 7,70 
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SGN 
Mxx (kN*m/m) 43,72 -0,04 -6,66 -2,82 
Myy (kN*m/m) 6,37 3,04 -1,12 -1,40 
Mxy (kN*m/m) 1,52 -1,88 -3,90 7,86 

Nxx (kN/m) -46,48 -69,37 -38,51 -58,44 
Nyy (kN/m) -87,25 -22,16 -63,75 -59,05 
Nxy (kN/m) -3,73 -2,60 -3,03 -0,23 

Współrzędne (m) -3,70; 2,31 -3,70; 5,40 -1,48; 0,77 -2,96; 0,77 
Współrzędne* 

(m) 
4,00; 3,09; 

2,60 
4,00; 0,00; 

2,60 
4,00; 4,63; 

4,82 
4,00; 4,63; 

3,34 
* - Współrzędne w układzie globalnym konstrukcji 

                                      
2.5.4. Ugięcie 
f = 0.35 (cm) < fdop = 3,0 (cm) 

2.5.5. Zarysowanie 
a = 0.10 (mm) < adop = 0,30 (mm) 

3. Płyta: ściana komory 03 

3.1. Zbrojenie: 

• Typ : płyta 
• Kierunek zbrojenia głównego : 0° 
• Klasa zbrojenia głównego : A-II; fyd = 350,00 MPa 
• Średnice prętów górnych  d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm) 
  dolnych   d1 = 1,2 (cm) d2 = 1,2 (cm) 
• Otulina zbrojenia dolna c1 = 3,0 (cm) 
  górna c2 = 3,0 (cm) 

3.2. Beton 

• Klasa : B30; fcd = 16,67 MPa 
• cięŜar objętościowy  : 2447,32 (kG/m3) 
• Wiek betonu : 20 (lat) 
• Współczynnik pełzania betonu : 2,00 

3.3. Hipotezy 

• Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002) 
• Metoda obliczeń powierzchni zbrojenia : Analityczna 
• Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys : 0,30 (mm) 
• Dopuszczalne ugięcie : 3,0 (cm) 
• Wilgotność względna środowiska :  75 % 
• Uwzględnienie w obliczeniach cięŜaru własnego płyty : tak 
• Weryfikacja zarysowania : tak 
• Weryfikacja ugięcia : tak 
• Środowisko : X0 

3.4. Geometria płyty 

Grubość 0,25 (m) 

 
Kontur: 
krawędź Początek koniec długość 

 x1 y1 x2 y2 (m) 
1 -6,30 0,00 -3,70 0,00 2,60 
2 -3,70 0,00 -3,70 5,40 5,40 
3 -3,70 5,40 -6,30 5,40 2,60 
4 -6,30 5,40 -6,30 0,00 5,40 
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Podparcie:  krawędź 
nr Nazwa Wymiary  (m) współrzędne q 
   x y q 

1 liniowa 0,25 / 2,80 1,40 0,00  
2 liniowa 5,40 / 0,20 0,00 2,70 q 
3 liniowa 0,25 / 2,80 1,40 5,40 q 
4 liniowa 0,25 / 3,70 -1,85 0,00 q 
5 liniowa 0,25 / 3,70 -1,85 5,40 q 
6 liniowa 5,40 / 0,20 -3,70 2,70 q 
7 liniowa 0,25 / 2,60 -5,00 0,00 q 
8 liniowa 0,25 / 2,60 -5,00 5,40 q 
* - obecność głowicy 

     

3.5. Wyniki obliczeniowe: 

3.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie 

 Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
Zbroj. rzeczywiste (cm2/m): 7,70 7,70 7,70 7,70 
Zbroj. teoret. zmodyf. (cm2/m): 6,55 6,97 3,77 6,05 
Zbroj. teoret. pierw. (cm2/m): 6,55 3,77 3,77 3,77 
Współrzędne (m): -3,70; 2,31 -5,43; 4,63 -6,30; 0,00 -4,57; 3,86 

3.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie 

 Ax(+) Ax(-) Ay(+) Ay(-) 
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista 
Ax(+) (cm2/m) 6,55 / 7,70 3,77 / 7,70 3,78 / 7,70 5,25 / 7,70 
Ax(-) (cm2/m) 3,77 / 7,70 6,97 / 7,70 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 
Ay(+) (cm2/m) 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 
Ay(-) (cm2/m) 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 3,77 / 7,70 6,05 / 7,70 

SGN 
Mxx (kN*m/m) 47,53 -11,34 3,11 -17,70 
Myy (kN*m/m) 7,01 -6,29 0,52 -7,02 
Mxy (kN*m/m) 0,56 -4,51 2,75 2,16 
Nxx (kN/m) -66,24 -75,63 -47,61 -69,98 
Nyy (kN/m) -90,29 -58,36 -3,75 -64,84 
Nxy (kN/m) -1,56 -28,14 30,61 -15,41 
Współrzędne (m) -3,70; 2,31 -5,43; 4,63 -6,30; 0,00 -4,57; 3,86 
Współrzędne* 
(m) 

4,00; 3,09; 
2,60 

4,00; 0,77; 
0,87 

4,00; 5,40; 
0,00 

4,00; 1,54; 
1,73 

* - Współrzędne w układzie globalnym konstrukcji 

 3.5.4. Ugięcie 

f = 0.15 (cm) < fdop = 3,0 (cm) 

3.5.5. Zarysowanie 

a = 0.10 (mm) < adop = 0,30 (mm) 

4. ObciąŜenia: 

Przyp    Typ         Lista    Wartość  
1         cięŜar wł.   1do14  PZ Minus             
2        (ES) pow.       1      Px3=27,00(kN/m2)   N1x=0,0(m)  N1y=0,0(m) N1z=9,10(m) N2x=0,0(m) 

N2y=5,40(m) N2z=9,10(m) N3x=0,0(m) N3y=5,40(m) N3z=6,30(m)       
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2        (ES) pow.       2      Px3=-20,00(kN/m2)  N1x=0,0(m)  N1y=5,4(m) N1z=9,10(m) N2x=4,00(m) 
N2y=5,40(m) N2z=9,10(m)    N3x=4,00(m) N3y=5,40(m) N3Z=6,30(m)       

2        (ES) pow.       3      Px3=-20,00(kN/m2)  N1x=4,00(m) N1y=5,40(m) N1z=9,10(m) N2x=4,00(m) 
N2y=0,0(m) N2z=9,10(m) N3x=4,00(m) N3Y=0,0(m) N3Z=6,30(m)       

2        (ES) pow.       4      Py3=20,00(kN/m2)  N1x=4,00(m) N1y=0,0(m) N1z=9,10(m) N2x=0,0(m) 
N2y=0,0(m) N2z=9,10(m) N3x=0,0(m) N3y=0,0(m) N3z=6,30(m)       

2        (ES) pow.       5      Px1=20,00(kN/m2)   Px2=20,00(kN/m2)  Px3=50,00(kN/m2)   N1x=0,0(m) 
N1y=0,0(m) N1z=6,30(m) N2x=0,0(m) N2y=5,40(m) N2z=6,30(m) N3x=0,0(m) 
N3y=5,40(m) N3z=2,60(m)       

2        (ES) pow.       6      Py1=-20,00(kN/m2)   Py2=-20,00(kN/m2)   Py3=-50,00(kN/m2)       
N1x=0,0(m) N1y=5,40(m) N1z=6,30(m) N2X=4,00(m) N2y=5,40(m) N2z=6,30(m) 
N3x=4,00(m) N3y=5,40(m) N3z=2,60(m)       

2        (ES) pow.       7      Px1=-20,00(kN/m2)   Px2=-20,00(kN/m2)   Px3=-50,00(kN/m2)        
N1x=0,0(m) N1y=5,40(m) N1z=6,30(m) N2x=4,00(m) N2y=5,40(m) N2z=6,30(m) 
N3x=4,00(m) N3y=5,40(m) N3z=2,60(m)       

2        (ES) pow.       8      Py1=20,00(kN/m2)   Py2=20,00(kN/m2)   Py3=50,00(kN/m2)       
N1x=0,0(m) N1y=5,40(m) N1z=6,30(m) N2x=4,00(m) N2y=5,40(m) N2z=6,30(m) 
N3x=4,00(m) N3y=5,40(m) N3z=2,60(m)       

2        (ES) pow.       9      Px1=50,00(kN/m2)   Px2=50,00(kN/m2)   Px3=70,00(kN/m2)        
N1x=0,0(m) N1y=0,0(m) N1z=2,60(m) N2x=0,0(m) N2y=5,40(m) N2z=2,60(m) 
N3x=0,0(m) N3y=5,40(m) N3z=0,0(m)       

2        (ES) pow.     10      Py1=-50,00(kN/m2)   Py2=-50,00(kN/m2)   Py3=-70,00(kN/m2)   
N1x=0,0(m) N1y=5,40(m) N1z=2,60(m) N2x=4,00(m) N2y=5,40(m) N2z=2,60(m) 
N3x=4,00(m) N3y=5,40(m) N3z=0,0(m)       

2        (ES) pow.     11      Px1=-69,00(kN/m2)   Px2=-50,00(kN/m2)   Px3=-70,00(kN/m2)        
N1x=4,00(m) N1y=5,40(m) N1z=2,60(m) N2x=4,00(m) N2y=0,0(m) N2z=2,60(m) 
N3x=4,00(m) N3y=0,0(m) N3z=0,0(m)       

2        (ES) pow.     12      Py1=50,00(kN/m2)   Py2=69,00(kN/m2)   Py3=98,00(kN/m2)       
N1x=4,00(m) N1y=0,0(m) N1z=2,60(m) N2x=0,0(m) N2y=0,0(m) N2z=2,60(m) 
N3x=0,0(m) N3y=0,0(m) N3z=0,0(m)       

 
Kombinacja / Składowa Definicja 
SGN/3 1*1.10 + 2*1.30 
 
5. Rezultaty szczegółowe rozkładu zbrojenia 
 
 Całkowity cięŜar (kG) – 8743,06  
 
Zbrojenie dolne 
 

współrzędne Przyj. zbrojenie    At                Ar 
Nazwa 

x1 y1 x2 y2 φ (mm) / (cm) (cm2/m)    (cm2/m) 
1/1-  Ax Główne 0,00 0,00 2,80 5,40 14,0 / 20,0    6,97   <      7,70 
2/2-  Ax Główne -3,70 0,00 0,00 5,40 14,0 / 20,0    6,97   <      7,70 
3/3-  Ax Główne -6,30 0,00 -3,70 5,40 14,0 / 20,0    6,97   <      7,70 
1/4-  Ay Prostopadłe 0,00 0,00 2,80 5,40 14,0 / 20,0    4,87   <      7,70 
2/5-  Ay Prostopadłe -3,70 0,00 0,00 5,40 14,0 / 20,0    6,05   <      7,70 
3/6-  Ay Prostopadłe -6,30 0,00 -3,70 5,40 14,0 / 20,0    6,05   <      7,70 
       

 
Zbrojenie górne 
 

współrzędne Przyj. zbrojenie    At                Ar 
Nazwa 

x1 y1 x2 y2 φ (mm) / (cm) (cm2/m)    (cm2/m) 
1/1+  Ax Główne 0,00 0,00 2,80 5,40 14,0 / 20,0 5,38   <    7,70 
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2/2+  Ax Główne -3,70 0,00 0,00 5,40 14,0 / 20,0 6,02   <    7,70 
3/3+  Ax Główne -6,30 0,00 -3,70 5,40 14,0 / 20,0 6,55   <    7,70 
1/4+  Ay Prostopadłe 0,00 0,00 2,80 5,40 14,0 / 20,0 3,77   <    7,70 
2/5+  Ay Prostopadłe -3,70 0,00 0,00 5,40 14,0 / 20,0 6,05   <    7,70 
3/6+  Ay Prostopadłe -6,30 0,00 -3,70 5,40 14,0 / 20,0 3,77   <    7,70 
       

       
6. Zestawienie ilościowe materiałów 
 
• Objętość betonu = 58,00 (m3) 
• Powierzchnia deskowania = 324,72 (m2) 
• Obwód płyty dennej = 22,00 (m) 
• Powierzchnia zajmowana przez otwory = 2,74 (m2) 
 
• Stal A-II 18G2 
• CięŜar całkowity = 8743,06 (kG) 
• Gęstość = 90,72 (kG/m3) 
• Średnia średnica 
•  = 14,0 (mm) 
ZastrzeŜenie: 
Do wyceny naleŜy przyjąć za prawidłowe ilości i wymiary określone na rys. ujętych w 
projekcie budowlano - wykonawczym. 
 
 




