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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowano  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego. 

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późniejszymi zmianami)  
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych

niniejszą specyfikacją i stanowią  obowiązującą podstawę dokumentu przetargowego i kontraktowego
przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.1 Nazwa zadania 
 
Specyfikacja  techniczna  odnosi  się  do  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót

związanych z wykonaniem zadania pod nazwą  -  „  Kanalizacja sanitarna w miejscowości  Bzianka,
gmina Rymanów”.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej określonej w pkt.1.

Zakres  robót  przedmiotowego  zadania  inwestycyjnego  obejmuje  budowę  kanalizacji  sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej, przyłączy do budynków, pompowni i mini-pompowni ścieków sanitarnych z
zasilaniem energetycznym w miejscowości Bzianka, gmina Rymanów. Zakres robót obejmuje :  

sieć kanalizacji grawitacyjnej : φ 200 mm - 9 484,5 m
przyłącza do 164 budynków i kanały boczne φ 160 mm - 4 301,5  m
budowę pięciu pompowni ścieków :      P1 do P5
rurociągi tłoczne z pięciu pompowni ścieków o długości - 4 048,0 m     
sieć kanalizacji ciśnieniowej φ 63 mm - 287 m 
trzy przekroczenia kanalizacją drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa 
siedem przekroczeń kanalizacją drogi powiatowej nr 2006 R Haczów – Bzianka - Besko 
trzynaście przekroczeń istniejących cieków powierzchniowych  
odcinkową odbudowę koryt cieków powierzchniowych po realizacji ich przekroczeń 
zasilanie pompowni ścieków w energię elektryczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna to  : 

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne - wykopy liniowe i obiektowe z ubezpieczeniem ścian wykopów i rozbiórką

umocnień,  zasypka  i  zagęszczanie  wykopów,  budowa  nasypów,  plantowanie,  transport  i
składowanie ziemi z wykopów,

3) odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych, 
4) układanie i montaŜ sieci kanalizacyjnej i obiektów na sieci,
5) montaŜ pompowni ścieków wraz z ich posadowieniem, 
6) przejścia pod drogami - drogą wojewódzką i powiatową oraz pod drogami gminnymi,
7) przejścia przez cieki powierzchniowe, 
8) budowa odcinków kanalizacji realizowanych metodą bezwykopową (przewierty) 

np. pod obwałowanym potokiem Nowa Rudzinka,
9) odbudowa nawierzchni dróg oraz ogrodzeń,
10) wykonanie prób szczelności,
11) kamerowanie wykonanej sieci kanalizacyjnej,  
12) wykonanie monitoringu sieci kanalizacyjnej,
13) kontrola jakości robót,
14) odbiór robót,
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót określonych w
dokumentacji  projektowej  i  przedmiarze  robót  stanowiących  część  dokumentów  przetargowych  i
obejmują wykonanie  robót związanych z budową sieci  kanalizacji sanitarnej w Bziance. Szczegółowy
zakres robót wg dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.

1.3. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe   

Prace  towarzyszące  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót
tymczasowych : 

1) geodezyjne wytyczenie tras sieci kanalizacyjnej z lokalizacją obiektów 
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Prace tymczasowe :

1) budowa umocnień ścian wykopów i ich rozbiórka
2) realizacja skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem terenu  

1.4. Informacje o terenie budowy   

Miejscowość  Bzianka  leŜy  w  północnej  części  gminy  Rymanów  i  graniczy  z  miejscowością
Trześniów połoŜoną na terenie gminy Haczów.

Teren gminy pod względem morfologicznym jest   urozmaicony, obszar gminy tworzą  zarówno
równiny jak i wzgórza o znacznej wysokości. Tereny północne na których połoŜona jest miejscowość
Bzianka to rozległa płaszczyzna o niewielkich spadkach terenu, ograniczona rzeką  Wisłok oraz jej
dopływami.  Obszar miejscowości przecina droga wojewódzka nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa
biegnąca z północy na południe. Droga ta dzieli miejscowość na część zachodnią i wschodnią. Przez
teren miejscowości biegnie równieŜ droga powiatowa nr 2006/R Haczów - Bzianka - Besko. 

Droga wojewódzka nr 887 dzieli miejscowość na część zachodnią bardzo gęsto zabudowaną i na
część wschodnią charakteryzującą się luźną zabudową. Rozpatrywany teren tak w stanie istniejącym
jak i  w perspektywie  to  teren  zabudowy jednorodzinnej.  Istniejąca  starsza  zabudowa jest  bardziej
zwarta a zabudowa nowsza jest luźniejsza. Teren ten uzbrojony jest w sieć energetyczną nn. i wn., w
sieć teletechniczną napowietrzną i kablową, w sieć gazową i w sieć wodociągową oraz lokalnie w sieć
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do zbiorników bezodpływowych , szamb.  

Przekazanie  terenu  budowy  -  Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach
kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,
dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  specyfikacji
technicznej.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili  odbioru ostatecznego robót.  Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Dokumentacja  projektowa  -  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową

− Zamawiającego;  wykaz  pozycji,  które  stanowią  przetargową  dokumentację  projektową  oraz
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane  Wykonawcy,

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną -  Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uwaŜane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykopaliska  -  Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane
za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  InŜyniera/Kierownika
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie
koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  InŜynier/  Kierownik  projektu  po  uzgodnieniu  z
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą
naleŜy zwiększyć cenę kontraktową.

1.4.1.           Organizacja robót budowlanych   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne  przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań  prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w
sposób ciągły będzie informować InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki
wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z
wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z wykonania  projektu  lub  specyfikacji
dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne towary oraz wykonane i  zbadane roboty,  będą  obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju
lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy
poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
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RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.2.           Zabezpieczenia interesów osób trzecich   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich  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/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
InŜyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,
spowodowane jego działalnością.

InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo ładunków
(ponadnormatywnych)  i  o  kaŜdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  InŜyniera/Kierownika
projektu.  InŜynier/Kierownik  projektu  moŜe  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków
zostały  usunięte  z  terenu  budowy.  Pojazdy  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/Kierownika projektu.

1.4.3.           Ochrona środowiska   

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) 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 osób lub dóbr publicznych i innych,     a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn    powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru.
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1.4.4.           Warunki bezpieczeństwa pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. 

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

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

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyŜej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona przeciwpoŜarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpoŜarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

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, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  uŜyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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  Wykonawca 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.

  

1.4.5.           Zaplecza dla potrzeb wykonawcy   

Potrzebne do realizacji  robót  objętych specyfikacją  zaplecza, Wykonawca zapewni we własnym
zakresie.

1.4.6.           Warunki dotyczące organizacji ruchu   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących
obiektów  (jezdnie,  ścieŜki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia
odwodnienia  itp.)  na  terenie  budowy,  w okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aŜ  do  zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu
robót  projekt  organizacji  ruchu powinien być  na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę.  KaŜda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu. 
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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  oraz  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/Kierownika projektu.

Fakt  przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach
określonych  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę kontraktową.

1.4.7.           Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze  oraz   wszelkie  inne  środki
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi lub  wyraźnie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt  przystąpienia do robót  Wykonawca obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach
określonych  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony
w cenę kontraktową.

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót    

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót przyjęto na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. - zmieniające rozporządzenie (WE) nr  2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i  Rady w sprawie Wspólnego słownika Zamówień  (CPV), Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L 329/1 z dnia 17.12.2003 r. 

Słownik  główny: 45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45111210-3 Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inŜynieryjnych z wyjątkiem mostów, 

tuneli, szybów i kolei podziemnej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych   
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
45232411-6 Rurociągi wody ściekowej
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 
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45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45232423-3 Przepompownie ścieków 
45232452-5 Roboty odwadniające
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45232424-0 Wyloty kanałów ściekowych

1.6. Określenia podstawowe, definicje poj ęć 

adaptacja     -  przystosowanie, zmienianie, modyfikowanie obiektu budowlanego lub jego części do
innego uŜytku niŜ obiekt budowlany był pierwotnie przeznaczony

aprobata  techniczna -  pozytywna  ocena  techniczna  przydatności  wyrobu  budowlanego  do
zamierzonego  stosowania,  uzaleŜniona  od  spełnienia  wymagań  podstawowych  przez  obiekty
budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany 1 Zgodnie z art. 2 pkt 2 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

budowa -  wykonywanie  obiektu  budowlanego w  określonym  miejscu,  a  takŜe  odbudowa,
rozbudowa,  nadbudowa  obiektu  budowlanego ;  efektem  budowy  jest  zawsze  powstanie  nowej
substancji budowlanej; dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego i wzniesienie obiektu w tym samym
miejscu, nawet o takich samych gabarytach, traktuje się jako budowę a nie remont

budowla - obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska,
drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  przepusty,  sieci  techniczne, wolno stojące
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub
urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  takŜe  części  budowlane  urządzeń  technicznych  (kotłów,  pieców
przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową;
budowlę  stanowi  wybetonowany lub wyasfaltowany bądź  wyłoŜony warstwą  kamienno – ŜuŜlową
związaną  betonem parking,  natomiast  samo  wyłoŜenie  terenu  przeznaczonego  na  miejsce  postoju
samochodów ŜuŜlem nie moŜna uznać za obiekt budowlany; wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne są
budowlami, jeŜeli są efektem robót budowlanych; budowlą jest wał ochronny usypany z ziemi i roślin
określany jako kompostownik lub składowisko odpadów

budowla  ziemna  –  wytwór  ludzkiej  działalności  niebędący  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury, wykonany z ziemi lub podobnego materiału

budowla  ziemna –  wytwór  ludzkiej  działalności  niebędący  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury, wykonany z ziemi lub podobnego materiału

budowla hydrotechniczna -  budowla, wraz z urządzeniami i  instalacjami technicznymi z nimi
związanymi, słuŜąca gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a w
szczególności:  zapory ziemne i  betonowe,  jazy,  upusty,  przelewy i  spusty,  śluzy Ŝeglugowe,  wały
przeciwpowodziowe,  przepusty,  śluzy  wałowe  i  mnichy,  siłownie  i  elektrownie  wodne, ujęcia
śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych, wraz ze zboczami
i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, stopnie
wodne i progi, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, grodzie, nadpoziomowe stawy gromadzące
substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, nabrzeŜa, bulwary, pochylnie i
falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb, w tym łososiowatych

budynek     -  obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i  dach;  o  trwałym związaniu budynku z
gruntem  decyduje  konstrukcja  techniczna  budynku,  połączenie  winno  być  dokonane  w  sensie
fizycznym, a nie jedynie gospodarczym, ze względu na brak cech trwałego połączenia z gruntem nie
jest  budynkiem obiekty  budowlany taki  jak:  strzelnica,  kiosk uliczny,  pawilon  sprzedaŜy  ulicznej,
urządzenie rozrywkowe, barakowóz, obiekt kontenerowy
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budynek  gospodarczy -  budynek  przeznaczony  do  niezawodowego  wykonywania  prac
warsztatowych oraz do przechowywania  materiałów,  narzędzi,  sprzętu  i  płodów rolnych słuŜących
mieszkańcom  budynku  mieszkalnego,  budynku  zamieszkania  zbiorowego,  budynku  rekreacji
indywidualnej,  a  takŜe  ich  otoczenia,  a  w  zabudowie  zagrodowej przeznaczony  równieŜ  do
przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych

budynek  mieszkalny  jednorodzinny -  budynek  wolno  stojący  albo  budynek  w  zabudowie
bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  słuŜący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  uŜytkowego  o  powierzchni  całkowitej
nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku 

budynek uŜyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru  sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego,  oświaty,  szkolnictwa wyŜszego,  nauki,  opieki
zdrowotnej,  opieki  społecznej  i  socjalnej,  obsługi  bankowej,  handlu,  gastronomii,  usług,  turystyki,
sportu,  obsługi  pasaŜerów w transporcie  kolejowym, drogowym,  lotniczym,  morskim lub wodnym
śródlądowym,  świadczenia  usług  pocztowych  lub  telekomunikacyjnych oraz  inny  ogólnodostępny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym takŜe budynek biurowy i socjalny 

certyfikacja - działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, Ŝe naleŜycie zidentyfikowany wyrób
lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami 

certyfikat  zgodności -  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami 

cieki naturalne - rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub
okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami - Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zmianami.

deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upowaŜnionego  przedstawiciela
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

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

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku  wykonywania  robót  oraz geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi  -   Definicja  legalna
zawarta w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego.

dorzecze -  obszar,  z  którego  całkowity  odpływ  wód  powierzchniowych  następuje  ciekami
naturalnymi przez jedno ujście do morza

droga -  budowla  wraz  z  drogowymi  obiektami  inŜynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami,
stanowiącą  całość  techniczno-uŜytkową,  przeznaczoną  do  prowadzenia  ruchu  drogowego,
zlokalizowaną w  pasie drogowym

dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  wydawany  odpłatnie  przez  właściwy  organ,  jest
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej
prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montaŜu

emisja - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza,
wody,  gleby  lub  ziemi  substancje,  a  takŜe  energie,  takie  jak  ciepło,  hałas,  wibracje  lub  pola
elektromagnetyczne 

ewidencja gruntów i nieruchomości - jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub
prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami (kataster nieruchomości

inspektor nadzoru inwestorskiego – uczestnik procesu budowlanego, do którego podstawowych
obowiązków naleŜy reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji  z  projektem i  pozwoleniem  na  budowę,  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej;
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sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;  sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych instalacji,  urządzeń  technicznych i  przewodów
kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywanie ich do uŜytkowania; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a
takŜe, na Ŝądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy 

inwestor – uczestnik procesu budowlanego, do którego obowiązków naleŜy zorganizowanie procesu
budowy,  z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, a w
szczególności  zapewnienie  opracowania  projektu  budowlanego  i,  stosownie  do  potrzeb,  innych
projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadkach uzasadnionych wysokim
stopniem  skomplikowania  robót  budowlanych  lub  warunkami  gruntowymi,  nadzoru  nad
wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 

inŜynier / Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

jezdnia - część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

kanały - sztuczne koryta prowadzące wodę  w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co
najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu 

kierownik  budowy -  uczestnik  procesu  budowlanego,  do  którego  podstawowych  obowiązków
naleŜy  protokolarne  przejęcie  od  inwestora  i  odpowiednie  zabezpieczenie  terenu budowy wraz  ze
znajdującymi  się  na  nim obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi i  stałymi  punktami
osnowy  geodezyjnej  oraz  podlegającymi  ochronie  elementami  środowiska  przyrodniczego  i
kulturowego; prowadzenie dokumentacji budowy; zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz
zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa
i  higieny  pracy;  koordynowanie  realizacji  zadań  zapobiegających  zagroŜeniom  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia; podejmowanie niezbędnych działań uniemoŜliwiających wstęp na budowę osobom
nieupowaŜnionym; wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia moŜliwości powstania
zagroŜenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; zawiadomienie inwestora o
wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich
niezgodnie z projektem; realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy ; zgłaszanie inwestorowi
do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  bądź  zanikających  oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; zgłoszenie obiektu budowlanego
do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a takŜe przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz
przepisami oraz o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy 

ksiąŜka  obiektu  budowlanego -  dokument  przeznaczony  do  zapisów  dotyczących
przeprowadzanych  badań  i  kontroli  stanu  technicznego,  remontów  i  przebudowy,  w  okresie
uŜytkowania obiektu budowlanego

ksiąŜka obmiarów     - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
InŜyniera/Kierownika projektu.

m  ateriały   - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu.

o  biekt budowlany   - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a takŜe budowla
stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, jak równieŜ obiekt małej
architektury - Definicja legalna zawarta w art.3 Prawa budowlanego.
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obszar  oddziaływania  obiektu -  teren  wyznaczony  w  otoczeniu  obiektu  budowlanego na
podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu  tego  terenu;  mający  wpływ  na  ustalenie  stron  w  postępowaniu  w  sprawie
pozwolenia na budowę

odbudowa  – budowa polegająca na odtworzeniu istniejącego wcześniej  i  zniszczonego obiektu
budowlanego,  w  tym  samym  miejscu  i  z  zachowaniem  pierwotnej  wielkości,  kształtu  i  układu
funkcjonalnego; roboty budowlane polegające na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego,
choć  z  wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych  pozostałych  po  innym obiekcie  budowlanym,
który uległ zniszczeniu, stanowią odbudowę a nie remont

osnowy geodezyjne  -  usystematyzowany zbiór  punktów geodezyjnych,  dla  których określono
matematycznie ich wzajemne połoŜenie i dokładność usytuowania -  Zgodnie z art 2 pkt 4 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

oznakowanie  zgodności -  oznakowanie  potwierdzające  zgodność  wyrobu  z  zasadniczymi
wymaganiami - zgodnie z art 5 pkt 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.).

pas  drogowy -  wydzielony  liniami  granicznymi  grunt  wraz  z  przestrzenią  nad  i  pod  jego
powierzchnią,  w  którym są  zlokalizowane  droga  oraz  obiekty  budowlane  i  urządzenia  techniczne
związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a takŜe urządzenia związane z potrzebami
zarządzania drogą

pozwolenie  na  budowę  –  decyzja administracyjna zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego

prace geodezyjne - projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć
lotniczych, dokonywanie obliczeń,  sporządzanie i  przetwarzanie dokumentacji  geodezyjnej,  a takŜe
zakładanie  i  aktualizację  baz  danych,  pomiary  i  opracowania  fotogrametryczne,  grawimetryczne,
magnetyczne i  astronomiczne związane z realizacją  zadań  w dziedzinie  geodezji  i  kartografii  oraz
krajowego systemu informacji o terenie

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  członkowi
spółdzielni  mieszkaniowej  mającemu  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  słuŜy  prawo  do
dysponowania tym lokalem na cele budowlane

p  olecenie InŜyniera / Kierownika projektu    - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera/Kierownika  projektu,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektant –  uczestnik  procesu  budowlanego,  do  którego  podstawowych  obowiązków  naleŜy
opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi przede wszystkim w
decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  i  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia,  wymaganiami  ustawy,  przepisami  oraz
zasadami wiedzy technicznej; zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne
skoordynowanie  techniczne  wykonanych  przez  te  osoby opracowań  projektowych,  zapewniające
uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; sporządzenie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia ze względu na specyfikę  projektowanego obiektu budowlanego,
uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i
sprawdzeń  rozwiązań  projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; wyjaśnianie wątpliwości
dotyczących  projektu  i  zawartych  w  nim rozwiązań;  sporządzanie  lub  uzgadnianie  indywidualnej
dokumentacji  technicznej,  sprawowanie  nadzoru autorskiego na  Ŝądanie  inwestora  lub właściwego
organu

przeszkoda  naturalna     -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

prz  eszkoda sztuczna   - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
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przetargowa  dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego

r  ekultywacja   - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

rowy - sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej
niŜ 1,5 m przy ich ujściu 

sieci  uzbrojenia  terenu  - wszelkiego  rodzaju  nadziemne,  naziemne  i  podziemne przewody  i
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne,  z  wyłączeniem urządzeń  melioracji  szczegółowych,  a  takŜe podziemne budowle,  jak:  tunele,
przejścia, parkingi, zbiorniki itp.; sieci uzbrojenia terenu stanowią równieŜ sieci telewizji kablowej 

ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi: wody zuŜyte, w szczególności na cele bytowe lub
gospodarcze;  ciekłe  odchody  zwierzęce,  z  wyjątkiem  gnojówki  i  gnojowicy  przeznaczonych  do
rolniczego  wykorzystania;  wody opadowe lub  roztopowe,  ujęte  w otwarte lub  zamknięte  systemy
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z
miast,  portów,  lotnisk,  terenów  przemysłowych,  handlowych,  usługowych  i  składowych,  baz
transportowych  oraz  dróg  i  parkingów;  wody  odciekowe  ze  składowisk  odpadów  i  miejsc  ich
magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne; wody pochodzące z odwodnienia
zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeŜeli  rodzaje i ilość  substancji
zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są toŜsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych
w  pobranej  wodzie;  wody  wykorzystane,  odprowadzane  z  obiektów  chowu  lub  hodowli  ryb
łososiowatych;  wody wykorzystane,  odprowadzane z  obiektów chowu lub hodowli  ryb innych niŜ
łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana
jako  średnioroczny  przyrost  masy tych ryb  albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu
produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni uŜytkowej stawów rybnych tego obiektu w
jednym roku danego cyklu

ścieki  bytowe -  ścieki  z  budynków mieszkalnych,  zamieszkania zbiorowego oraz uŜyteczności
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz ścieki o zbliŜonym składzie pochodzące z tych budynków

ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami słuŜącymi do realizacji zadań
własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych

ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

teren  budowy -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w
okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,  przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki,  a takŜe obiekt  budowlany niepołączony trwale z  gruntem, jak:  strzelnica, kiosk uliczny,
pawilon sprzedaŜy ulicznej i wystawowy, przekrycie namiotowe i powłoka pneumatyczna, urządzenie
rozrywkowe, barakowóz, obiekt kontenerowy

urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające
moŜliwość  uŜytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod śmietniki; nie jest urządzeniem funkcjonalnie związanym z budynkiem
stacja bazowa telefonii komórkowej projektowana na budynku lecz stanowi ona odrębny od budynku
obiekt budowlany

urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń  kanalizacyjnych słuŜących do
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki
oraz przepompownie ścieków
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urządzenia  melioracji  wodnych  podstawowych –  urządzenia  słuŜące  regulacji  stosunków
wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej  uprawy oraz na ochronie
uŜytków rolnych przed powodziami, do których zalicza się budowle piętrzące, budowle upustowe oraz
obiekty  słuŜące  do  ujmowania  wód;  stopnie  wodne,  zbiorniki  wodne;  kanały,  wraz  z  budowlami
związanymi z nimi funkcjonalnie; rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m; budowle regulacyjne oraz
przeciwpowodziowe; stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych 

urządzenia  melioracji  wodnych  szczegółowych -  urządzenia  słuŜące  regulacji  stosunków
wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej  uprawy oraz na ochronie
uŜytków rolnych przed powodziami, do których zalicza się rowy wraz z budowlami związanymi z nimi
funkcjonalnie;  drenowania;  rurociągi  o  średnicy  poniŜej  0,6  m;  stacje  pomp  do  nawodnień
ciśnieniowych;  ziemne  stawy  rybne;  groble  na  obszarach nawadnianych;  systemy  nawodnień
grawitacyjnych i ciśnieniowych 

wał przeciwpowodziowy - budowla hydrotechniczna ziemna, liniowa, której jedyną funkcją jest
ochrona terenów zalewowych przed wodami wezbraniowymi rzeki, wzdłuŜ której został zbudowany

z  adanie  budowlane   -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno -uŜytkowych.
Zadanie  moŜe  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/  przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

wody podziemne - wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w
tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem 

wyrób budowlany - rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona do
obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną  całość  uŜytkową  i  mającą  wpływ  na  spełnienie  wymagań  podstawowych
danego obiektu budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa poŜarowego,
bezpieczeństwa  uŜytkowania,  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony
środowiska, ochrony przed hałasem i  drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności
cieplnej przegród

przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną  instalację  kanalizacyjną  w
nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej 

pozwolenie  na  budowę –  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego - definicja
legalna zawarta w art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego

zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz
z budynkami garaŜowymi i gospodarczymi 

zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych

zabudowa zwarta – budynek lub zespół takich budynków wypełniający znaczną część lub całość
działki, na której jest połoŜony

zanieczyszczenie - emisja, która moŜe być  szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska,
moŜe powodować szkodę w dobrach materialnych, moŜe pogarszać walory estetyczne środowiska lub
moŜe kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska 

zjazd -  połączenie  drogi  publicznej  z  nieruchomością  połoŜoną  przy  drodze,  stanowiące
bezpośrednie  miejsce  dostępu  do  drogi  publicznej  w  rozumieniu  przepisów  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym

zlewnia - obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy wód jest odprowadzany przez system
strug, strumieni, potoków, rzek i kanałów do wybranego punktu biegu cieku 

znak budowlany - zastrzeŜony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, Ŝe dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną 
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znaki  geodezyjne -  znaki  z  trwałego  materiału,  określające  połoŜenie  punktów  osnowy
geodezyjnej 

Kanał     - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna -  studzienka rewizyjna  na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka  połączeniowa -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

Studzienka  kaskadowa  (spadowa) -  studzienka  kanalizacyjna  mająca  dodatkowy  przewód
pionowy  umoŜliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyŜej  połoŜonego
kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego.

Przepompownia  ścieków  -  obiekt  budowlany  wyposaŜony  w  zespoły  pompowe,  instalacje  i
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego
na wyŜszy.

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią  ziemi, przeznaczony do
zejścia obsługi do komory roboczej.

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

Właz  kanałowy -  element  Ŝeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

Spocznik  - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory
roboczej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 

2. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, MATERIAŁY 

Wszelkie materiały zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać wymogom
określonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881),
wykazywać  zgodność  z  Polską  Normą  bądź  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną.  KaŜda  partia
materiału musi sie dokumentować deklaracją zgodności. 

Mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne wydane przez i odpowiednie Instytuty badawcze.  Określone w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej materiały mają moŜliwość wariantowego stosowania.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót.

rury  - stosowane do budowy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej to rury z PVC-U typu cięŜkiego klasy S . Dla
części sieci kanalizacyjnej przebiegającej przez obszary zalewu wód powodziowych przewidziano zastosowanie
rur PVC-U SN 8 o wydłuŜonym kielichu. 

Rurociągi tłoczne z pompowni oraz przewody ciśnieniowe naleŜy wykonać z rur PE 100 SDR 11,7. 

Wszystkie rury  zastosowane do budowy kanalizacji muszą spełniać wymogi norm :  

PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U do odwodnienia i kanalizacji - wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu 
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PN-EN 1053:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do
zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania szczelności wodą

PN-EN 1115-1:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej
i ściekowej -- Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej Ŝywicy poliestrowej (UP) wzmocnione
włóknem szklanym (GRP) -- Część 1: Wymagania ogólne

 PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
 ciśnieniowej 

PN-EN 1115-3:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej
i ściekowej -- Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej Ŝywicy poliestrowej (UP) wzmocnione
włóknem szklanym (GRP) -- Część 3: Kształtki

PN-EN 1115-5:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej
i ściekowej -- Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej Ŝywicy poliestrowej (UP) wzmocnione
włóknem szklanym (GRP) -- Część 5: Przydatność do stosowania w połączeniach

studzienki     kanalizacyjne betonowe    muszą posiadać aktualną deklarację zgodności z aprobatą
techniczną  i  odpowiadać  normie  PN-EN  1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 

studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  o średnicach  φ 400 mm i φ 600 mm muszą
posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  i  deklarację  zgodności.  Część  studzienek  kanalizacyjnych
połoŜonych na obszarze  wód zalewowych powinna zostać  wyposaŜona w szczelne  włazy  Ŝeliwne
wytrzymujące napór wody h = 2,0 m. 

Układane rurociągi  musza posiadać wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom
róŜnych  obciąŜeń,  wystarczającą  wytrzymałość  na  wpływy mechaniczne,  chemiczne,   termiczne  i
biologiczne, dostateczną trwałość uŜytkową. 

Układanie rurociągu musi  być  wykonane na podstawie szczegółowych projektów zawierających
plany pokazujące wymiary,  materiały i  połoŜenie rur,  łącznie z połoŜeniem w stosunku do innych
systemów i  budynków, szczegółowe rysunki  i  przepisy opisujące proces układania.  JeŜeli  warunki
realizacji są zmieniane, projekt musi być równieŜ zmieniony.

Dopuszczalne ciśnienie eksploatacyjne  warunkach gdzie temperatura materiału rury nie przekracza
20°C,  maksymalne  ciśnienie  robocze  jest  równe  ciśnieniu  nominalnemu  PN  z  uwzględnieniem
współczynników bezpieczeństwa równych 2,5 dla średnic do 90 mm i 2,0 lub 2,5 dla średnic ponad 90
mm.  W  przypadkach  gdy  temperatura  rury  będzie  w  zakresie  od  20°C  do  45  °C  maksymalne
dopuszczalne ciśnienie musi być ograniczone przez współczynnik zmniejszający od 1,0 dla 20°C do
0,63 dla 45°C. 

Rury z PVC nie przewodzą elektryczności i z tego powodu nie mogą być uŜywane do uziemienia.
Gdy istnieje sieć rur stalowych z układem ochrony katodowej i rury z PVC zastępują część sieci dla
utrzymania ciągłości  połączeń  naleŜy układ zmostkować.  Na skutek  wysokiej  oporności  rur  PVC
naleŜy  zachować  szczególne  środki  ostroŜności,  gdy  istnieją  zagroŜenia  z  powodu  elektryczności
statycznej.

Układanie rur z PVC w temperaturach niŜszych od O°C jest moŜliwe, lecz nie zalecane. W tych
temperaturach  bardzo  trudne  jest  zachowanie  wszystkich  wymagań  związanych  z  prawidłowym
obsypaniem  rur  i  zagęszczaniem  gruntu.  W  niskich  temperaturach  naleŜy  zachować  szczególną
ostroŜność  przy  transportowaniu  rur  z  uwagi  na  zmniejszoną  ciągliwość  materiału  -  zwiększona
podatność na pękanie.

Rury z PVC są wytrzymałe na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagają Ŝadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Rur z PVC nie naleŜy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani
tez zasypywać materiałem zanieczyszczonym aromatycznymi węglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami. W
przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych występujących w sieciach kanalizacyjnych
naleŜy zadbać o to, aby kładzione powłoki nie stykały się z PVC.

bobk sp. z o.o. Rzeszów                                    16



 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Bzianka, gmina Rymanów 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  do
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa i aprobaty bądź świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

W  przypadku  nie  zaakceptowania  materiału  ze  wskazanego  źródła,  Wykonawca  powinien
przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 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  za
wykonaną pracę.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robót.

  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i  odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest
zobowiązany  dostarczyć  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia  dokumentację
zawierającą  raporty  z  badań  terenowych i  laboratoryjnych  oraz proponowaną  przez siebie  metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej
i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i  miejsc pozyskania materiałów
miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po
ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba, Ŝe  uzyska  na  to  pisemną  zgodę
InŜyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
i  złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez  InŜyniera/Kierownika  projektu.  Jeśli  InŜynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
InŜyniera/Kierownika projektu.

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują  moŜliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału,
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez
InŜyniera/Kierownika  projektu.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  moŜe  być  później
zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one uŜyte do
robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją  jakość  i  właściwości  i  były
dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Transport  i  składowanie  rur  i  kształtek musi  być  przeprowadzane  przy  ciągłej  obserwacji
właściwości  tworzyw sztucznych  i  zewnętrznych warunków panujących podczas  procesu,  tak  aby
wyroby nie byty poddawane Ŝadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym
innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.

Jako zasadę naleŜy przyjąć, ze rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w
oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotów. Wiązki moŜna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2 m
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŜszej spoczywała na ramce wiązki niŜszej.

Gdy  rury  są  składowane  (po  rozpakowaniu)  w  stertach  naleŜy  zastosować  boczne  wsporniki,
najlepiej  drewniane  lub  wyłoŜone  drewnem w  maksymalnych  odstępach  co  1,5  m.  Gdy  nie  jest
moŜliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać  na drewnianych
łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leŜały na ziemi. Rozstaw
podpór nie większy niŜ 2 m.

Rury o  róŜnych średnicach i  grubościach  winny być  składowane oddzielnie,  a  gdy  nie  jest  to
moŜliwe,  rury o najgrubszej  ściance winny znajdować  się  na spodzie.  W stercie nie  powinno się
znajdować więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,5 m.

Kielichy  rur  winny  być  wysunięte  tak,  aby końce  rur  w wyŜszej  warstwie  nie  spoczywały na
kielichach warstwy niŜszej  (warstwy rur naleŜy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze składowane
rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć  przed nadmiernym wpływem
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.  Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając
przewietrzanie.  Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy  rur  pod  wpływem  promieniowania
słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności.

Rury dostarczane przez producenta powinny mieć na  obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte
dopiero bezpośrednio przed montaŜem złączy.

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek
rur  w  wiązkach  wymaga  uŜycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widiami  lub  dźwigu  z  belką
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej  średnicy wewnątrz  rur  o większej
średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane
pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec.

Przy  transportowaniu  rur  luzem winny one spoczywać  na całej  długości  na  podłodze  pojazdu.
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się
na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być naraŜone na dodatkowe obciąŜenia. JeŜeli
długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m.

bobk sp. z o.o. Rzeszów                                    18



 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  - Kanalizacja sanitarna w miejscowości Bzianka, gmina Rymanów 

Kręgi betonowe  - moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umoŜliwiać
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
Cegła  kanalizacyjna -  moŜe  być  składowana  na  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni
utwardzonej  z  odpowiednimi  spadkami  umoŜliwiającymi  odprowadzenie  wód  opadowych.
Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość
przeliczenia.  Cegły  powinny  być  ułoŜone  w jednostkach  ładunkowych  lub  luzem w stosach  albo
pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w  3 warstwach, o
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m.

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2
m.  Miejsce  składowania  powinno  być  w  pobliŜu  innych  materiałów  stosowanych  do  budowy
kanalizacji.

Włazy kanałowe i stopnie -  mogą być składowane na otwartej przestrzeni nie utwardzonej pod
warunkiem,  Ŝe nacisk  na grunt  nie  przekracza  0,5 MPa.  Włazy kanałowe i  stopnie powinny być
składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Stopnie złazowe składować w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych i zabezpieczonych
przed wpływami atmosferycznymi.

Kruszywo i piasek -  Kruszywo naleŜy składować  na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi  rodzajami i  frakcjami
kruszyw. Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami.

Cement - Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla  cementu  workowanego  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie
zabezpieczone przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynek o szczelnym dachu i ścianach)
dla cementu luzem – zbiorniki  stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe. W kaŜdym ze zbiorników naleŜy
przechowywać cement jednego rodzaju i marki, pochodzące od jednego dostawcy (producenta).

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu :

− Ŝurawi budowlanych samochodowych,
− koparek przedsiębiernych,
− spycharek kołowych lub gąsienicowych,
− sprzętu do zagęszczania gruntu,
− wciągarek mechanicznych,
− beczkowozów.

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 specyfikacji, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika
projektu;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyŜej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniach  InŜyniera/
Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
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JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość wariantowego
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu
o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  uŜyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy, zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

 4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków na  oś  i  innych  parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika
projektu,  pod warunkiem przywrócenia  stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na  koszt
Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport rur kanałowych
Rury,  zarówno  rury  z  tworzyw  jak  i  betonowe,  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  Wykonawca zapewni
przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku
średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i
tylko w jednej warstwie.

Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewoŜone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu
o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na
podkładach  drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów  naleŜy
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich  materiałów.  Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów o  średnicach  1,2  m i  1,4  m naleŜy
wykonywać  za pomocą  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport cegły kanalizacyjnej  
Cegła  kanalizacyjna  moŜe  być  przewoŜona  dowolnymi  środkami  transportu  w  jednostkach

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich,
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość  ładunku  nie  powinna
przekraczać wysokości burt.

Cegły  luzem  mogą  być  przewoŜone  środkami  transportu  samochodowego  pod  warunkiem
stosowania opinek.  Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać
mechanicznie za pomocą  urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy.
Załadunek i  wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać  się  ręcznie przy uŜyciu
przyrządów pomocniczych.
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Transport włazów kanałowych
Włazy  kanałowe  mogą  być  transportowane  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Włazy typu cięŜkiego mogą  być  przewoŜone luzem, natomiast  typu lekkiego naleŜy układać  na
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

Transport wpustów Ŝeliwnych  
Skrzynki  lub ramki  wpustów mogą  być  przewoŜone dowolnymi  środkami  transportu w sposób

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej  
Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw  
Kruszywa mogą  być  przewoŜone dowolnymi  środkami transportu,  w sposób zabezpieczający je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

Transport elementów zabezpieczenia wykopów
Drewno  i  elementy  zabezpieczenia  wykopów  i  konstrukcji  betonowych  naleŜy  przewozić  w

warunkach chroniących przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za  za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
InŜyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną,  usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  InŜyniera/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów robót  będą  oparte  na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,  dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
InŜynier/Kierownik  projektu  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.

Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być  wykonywane przez Wykonawcę  w czasie
określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.

PołoŜenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował Ŝadnych szkód w
innych systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. Z drugiej strony te systemy
nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych.  Odległość od innych systemów musi
być wystarczająca dla przeprowadzenia prac remontowych. 

Szczególną  uwagę  naleŜy  zwrócić  na  układanie  rurociągów  tworzywowych  w  pobliŜu  sieci
cieplnych lub kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyŜszej od temperatury gruntu.
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Bez  Ŝadnych  specjalnych  pomiarów  mogą  być  stosowane  ze  względu  na  wpływ  ogrzewania
następujące odległości minimalne :

do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m,
do kabli niskiego napięcia i wysokiego napięcia (napięcie max. 20 kV), pojedynczych lub  większej

ilości w tym samym rowie = 0,3 m,
do pojedynczych kabli pod napięciem wyŜszym niŜ 20 kV = 0,75 m,
do kilku kabli pod napięciem wyŜszym niŜ 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 - 1,0 m,
do mocno obciąŜonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132 kVdo400kV= 1,0-1,25 m,

JeŜeli  rurociąg jest  wystawiony na działanie temperatury wyŜszej  niŜ  20°C,  musi  być  oceniany
wpływ temperatury na własności materiału.

Przekrój poprzeczny wykopu pod rurociąg i wszelkie wzmocnienia podłoŜa muszą być wykonane
zgodnie z projektem,  metod pracy łącznie z rozparciem ścian , wymiarów i typów rur,  głębokości
posadowienia rurociągu poniŜej istniejącego poziomu terenu.

Podczas wykonywania robót budowlanych naleŜy bezpośrednio na placu budowy ocenić panujące
warunki a w szczególności:  warunki gruntowe,  występowania i poziomu wód gruntowych,  rodzaju
nawierzchni,  ruchu komunikacyjnego, obciąŜeń, skrzyŜowania z innymi , przewodami, fundamentów,
specjalnych warunków przy projektowaniu większej ilości rurociągów w tym samym wykopie.

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe
InŜynierowi.

5.2 Roboty ziemne
Wykopy naleŜy wykonać  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót  - wykopu

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość  wykopu uwarunkowana jest  zewnętrznymi  wymiarami kanału,  do których dodaje się
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian
naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez
Wykonawcę na odkład.

Podczas określania  szerokości  wykopu musi  być  zwrócona uwaga na szerokość  wzmacnianych
struktur i na wystarczającą przestrzeń pozwalającą wykonywać prace montaŜowe. Wykop pod rurociąg
powinien być tak wąski, jak to tylko moŜliwe. NaleŜy się jednak upewnić, czy jest dostatecznie duŜo
miejsca by sprostać  takim potrzebom jak zagęszczanie wypełnienia dookoła  i  ponad rurą.  Zmiana
głębokości określonej w projekcie jest moŜliwa tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

Głębokość wykopu pod rurociąg jest określana na podstawie projektów, dochodzi do tego czasem
dodatkowa głębokość  potrzebna do wyrównania dna wykopu i  wzmocnienia struktur gruntu. JeŜeli
podłoŜe nie jest wzmocnione, wykop mechaniczny musi być zakończony, zanim łyŜka koparki dotknie
ostatniej warstwy usuwanego gruntu.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
ułoŜeniem przewodów rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób
uzgodniony z InŜynierem.

W gruntach  skalistych  dno  wykopu  powinno  być  wykonane  od   0,10  do  0,15  m  głębiej  od
projektowanego poziomu dna.
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5.3 Przygotowanie podło Ŝa

W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest
grunt  naturalny o nienaruszonej  strukturze dna wykopu dla  pozostałych gruntów występujących w
podłoŜu kanalizacji naleŜy starannie wykonać podsypkę piaskową o grubości warstwy i parametrach
podanych w dokumentacji projektowej. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać  z warstwy
tłucznia  lub  Ŝwiru  z  piaskiem  o  grubości  od  15  do  20  cm  łącznie  z  ułoŜonymi  sączkami
odwadniającymi.  Dla pompowni  na warstwie odwadniającej  naleŜy wykonać  fundament  betonowy,
zgodnie z dokumentacją  projektową.  W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowiących zbite iły
naleŜy  wykonać  podłoŜe  z  piasku,  pospółki,  Ŝwiru  lub  tłucznia  o  grubości  od  15  do  20  cm.
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w dokumentacji.

Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeŜeli badania gruntów i dane o obciąŜeniach rur
wykazują, Ŝe nośność podłoŜa jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest połoŜona
rura nie jest uwaŜana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moŜe być zrealizowane przez wykonanie ławy Ŝwirowej z odpowiedniego
Ŝwiru o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane w sytuacji,
gdy wykop został wykonany za głęboko, rur z PVC nie wolno układać  na lawach betonowych ani
zalewać betonem.

Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

– nie powinny występować cząstki o wymiarach powyŜej 20 mm,
– materiał nie moŜe być zmroŜony,
– nie moŜe zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

5.4 Roboty monta Ŝowe 

Kanalizacja grawitacyjna 

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu
powinny spełniać poniŜsze warunki:

− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj.
     od 0,6 do 0,8 m/s. 

− największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu 
     (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur z tworzyw sztucznych 5 m/s).

− głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do
     1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi  konieczność  odpowiedniego ocieplenia kanału.  Ponadto
naleŜy dąŜyć  do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu
zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale.

Rury kanałowe układa się zgodnie z instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych
dostarczoną przez danego producenta rur. 

Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience lub w komorze a kąt zawarty między
osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach  od 45
do  90o.  Rury  naleŜy  układać  w  temperaturze  powyŜej  0o C,  a  wszelkiego  rodzaju  betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed
zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem.

Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciąŜenie rury, warunki gruntowe,
podłoŜe i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być równieŜ wzięty
pod uwagę czas przeprowadzania prac.

Układanie  rurociągów  staje  się  szczególnie  trudne,  jeŜeli  praca  musi  być  ukończona  przy
niepomyślnej  pogodzie,  jeŜeli  zdolność  nośna  gruntu  jest  róŜna  w  róŜnych  miejscach,  lub  jeŜeli
konieczne jest, aby cięŜkie maszyny przejeŜdŜały nad rurociągami.
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Naziom nie moŜe być mniejszy niŜ 1,0 m (ze względów wytrzymałościowych) bez zastosowania
specjalnych środków ostroŜności, jeŜeli rurociąg jest poddawany działaniu obciąŜeń  transportowych
(ruch uliczny).  Polskie normy  PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu bez izolacji cieplnej,
określają jako głębokość przemarzania + 0,4 m dla wodociągu o średnicy poniŜej 1000 mm i + 0,2 m
dla kanalizacji.

Rury  muszą  być  układane  tak,  zęby podparcie  ich  było  jednolite  Rury  muszą  być  układane i
pozostawione w takim połoŜeniu,  Ŝeby trzymały się  linii  i  spadków określonych w projekcie.  Siły
będące rezultatem ciśnienia, temperatury i  prędkości przepływu substancji  muszą  być  absorbowane
przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i połączeń.

Dzięki warstwie wyrównawczej i wypełnieniu dookoła rury  podparcie rury moŜe być uwaŜane jako
wystarczające. Przy rurach kielichowych naleŜy się upewnić, czy rura nie wspiera się na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem się  podczas wypełniania  wykopu,  zagęszczania gruntu i  przejeŜdŜania cięŜkiego
sprzętu  wykonawcy.  Występujące  siły  mogą  być  absorbowane w mocowaniach,  fundamentach lub
połączeniach.  Ma  to  szczególne  znaczenie  przy  zmianach  kierunku  przewodu  i  odgałęzieniach  w
rurociągach   grawitacyjnych o duŜym spadku.

Kiedy przywieziony materiał wypełniający wykop ma większą zdolność przewodzenia wody niŜ
grunty lokalne, wówczas uŜyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, zęby zabezpieczyć
wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuŜ rurociągu.

Metoda łączenia rury z PVC produkowane wg. obowiązujących norm są przygotowane do łączenia
kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej. Łączenie kielichowe.  Dla mniejszych
średnic  łączenie  wykonuje  się  ręcznie,  dla  większych  średnic  moŜna  uŜyć  stalowego  pręta  jako
dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem, lub uŜyć specjalnego oprzyrządowania.

Nigdy nie wolno uŜywać łyŜki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako
punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

UWAGA! JeŜeli zachodzi konieczność, moŜna rurę przyciąć na budowie. Cięcie naleŜy wykonać
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 30°.

Zginanie  na  zimno.  Niedozwolone  jest  formowanie  złączy  i  tuków  na  gorąco  na  budowie.
Dopuszcza się  zginanie na zimno rur  o średnicach do 160mm i  długości  6 m w taki  sposób, aby
promień krzywizny formowanego łuku nie byt mniejszy niŜ 300 zewnętrznych średnic zginanej rury.
Rury o średnicach większych niŜ 160 mm naleŜy traktować jako sztywne i do zmiany kierunku naleŜy
stosować odpowiednie łuki. Ugięcie w złączu nie moŜe przekraczać 1°. Ugięcie większe moŜe wpłynąć
na szczelność złącza.

Układanie  rur  kanałowych  w  gruntach  słabonośnych.  W  przypadku  gruntów  słabonośnych
przewidzieć  częściową  wymianę  gruntów oraz zastosowanie podbudowy z kruszywa lub piasku w
„opakowaniu” z geowłókniny, zgodnie z dokumentacją projektową.

Układane rury muszą odpowiadać normom ISO i CEN.

Przykanaliki

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy
przestrzegać następujących zasad:

− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie 
− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 160 mm 
− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 15 ‰ do max. 400 ‰ 
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

Studzienki kanalizacyjne

JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać następujących zasad:  
– studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich

odległościach (max. 60 m)  lub na zmianie kierunku kanału,
– studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu kanałów,
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– wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
– studzienki  naleŜy  wykonywać  na  uprzednio  wzmocnionym  warstwą  tłucznia  lub  Ŝwiru  dnie

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
– studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych

warunkach gruntowych przy występowaniu wody gruntowej itp., w wykopie ubezpieczonym,
– w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 1,00 m naleŜy stosować

studzienki spadowe-kaskadowe,
– Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest

w dokumentacji projektowej, 

Studzienki rewizyjne składają się z :  komory roboczej, komina włazowego,  dna studzienki, włazu
kanałowego i  stopni  złazowych.  Zastosowane w projekcie studzienki  z tworzyw sztucznych muszą
posiadać aprobatę techniczną. 

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 

Studzienki  na  kanałach  bocznych  oraz  znaczną  część  studzienek  na  kanałach  głównych
zaprojektowano  jako  prefabrykowane  z tworzywa,  DN  400  mm  i  DN  600  mm  z  włazami  typu
cięŜkiego.  W studzienkach  zlokalizowanych  w  drogach,  studzienki  wyposaŜono  we  włazy  z  rurą
teleskopową  i  pokrywą  Ŝeliwną  typu  cięŜkiego  (40t).  W pasach  drogowych  o  nawierzchniach
nieutwardzonych nawierzchnię przy włazach naleŜy umocnić tłuczniem kamiennym (15 cm grubości,
powierzchnia ok. 0,75 m2/właz). 

Na zakończeniu przykanalików równieŜ przewidziano studzienki z tworzyw sztucznych.

Studzienki  zaprojektowane  zostały  jako  nieprzełazowe.  Połączenie  rur  ze  studzienką  jest
analogiczne  do  połączenia  rur  kielichowych.  Połączenie  poszczególnych  elementów  zgodnie  
z zaleceniami producenta studzienek.

Pod dno studzienek naleŜy wykonać podłoŜe z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze Ŝwiru wraz z drenaŜem. 

Po ustawieniu  studzienki  i  połączeniu  elementów oraz podłączeniu  rur,  naleŜy  wykop  zasypać
warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu naleŜy zwrócić uwagę, aby
wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powinien być
bardzo dobrze  zagęszczony,  aby  umoŜliwi ć  przenoszenie  zakładanych obciąŜeń  ruchu drogowego.
Właz studzienki naleŜy zamontować na płycie Ŝelbetowej nakrywowej i odciąŜającej lub nadstawce
albo pierścieniu teleskopowym.

Studzienki betonowe powinny spełniać poniŜsze wymagania : 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy
głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości)
dopuszcza się  wysokość  komory roboczej  mniejszą  niŜ  2,0 m.  Przejścia rur  kanalizacyjnych przez
ściany  komory  naleŜy  obudować  i  uszczelnić  materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji
projektowej.

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m
wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub
rzadziej na kręgu stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o
największej powierzchni.

Studzienki  płytkie  mogą  być  wykonane  bez  kominów  włazowych,  wówczas  bezpośrednio  na
komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki  naleŜy wykonać  na mokro w formie płyty dennej  z wyprofilowaną  kinetą.  Dno
studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety.

Kineta w dolnej części (do wysokości równej  połowie średnicy kanału)  powinna mieć  przekrój
zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić  przejście z
jednego wymiaru w drugi.
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Wszystkie studzienki (betonowe i z tworzyw sztucznych) usytuowane w korpusach dróg (lub innych
miejscach naraŜonych na obciąŜenia dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg normy PN-H-
74051-02, w dla studzienek z tworzyw właz z teleskopem. W innych przypadkach moŜna stosować
włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Ponadto studzienki zlokalizowane na terenie zalewowym
wód powodziowych powinny posiadać  włazy szczelne,  uniemoŜliwiające przedostanie  sie  wód do
kanalizacji.  Poziom  włazu  w  powierzchni  utwardzonej powinien  być  z  nią  równy,  natomiast  w
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad
poziomem  terenu.

W  ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  kaŜdej  studzienki  naleŜy  zamontować
mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach,  w odległościach pionowych 0,30 m i  w odległości
poziomej osi stopni 0,30 m.

Rurociągi tłoczne  

Rurociągi tłoczne ścieków zaprojektowano z rur  PE100, SDR 17,  PN 1,0 MPa,  łączonych za
pomocą   kształtek elektrooporowych PE100 PN 10 systemu „Monoline” lub za pomocą  zgrzewów
doczołowych  przy  wykonywaniu  przewiertu  sterowanych.   Dla  rurociągów  układanych  w  pasie
drogowym  przewidziano  pełną  zasypkę  piaskiem  dowoŜonym.  Rurociąg  naleŜy  poddać  próbie
szczelności na ciśnienie min. 1,0 MPa.

MontaŜ przewodów z PE w temperaturze otoczenia niŜszej od 0°C jest moŜliwy. JednakŜe  z uwagi na
zmniejszoną  elastyczność  tego  materiału  w niskich  temperaturach,  zaleca  się  wykonywać połączenia w
temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz
zabezpieczyć  je  przed zniszczeniem poprzez  wprowadzenie do  rur  tymczasowych zamknięć w postaci
zaślepek, korków itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak równieŜ przy zmianie kierunku rur leŜących, naleŜy zwrócić
uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia  załamania, który dla rur PEHD
moŜe wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zaleŜy między
innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć:

– 20 x D (przy temp. + 20°C),
– 35 x D  (przy temp. + 10°C),
– 50 x D  (przy temp. 0°C).

Jeśli  rury mają  być  wyginane w temperaturze niŜszej  niŜ 0°C, naleŜy przestrzegać  specjalnych  instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliŜu wykopu, w
miejscu  osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.  Połączone odcinki rur są
przenoszone z miejsca  łączenia do miejsca ułoŜenia.

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zaleŜy od technologii wykonania złączy
i innych węzłów oraz rodzaju wykopu.  Układanie opuszczonego  na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu  powinno  odbywać  się  na  przygotowanym podłoŜu.  Połączenie  nowego  odcinka  przewodu  z
odcinkiem juŜ ułoŜonym moŜna wykonywać  na  poboczu wykopu lub teŜ w wykopie po odpowiednim
przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia
próby na szczelność przewodu. 

Przewody powinny być ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający :
• zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,
• uszkodzenia pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych,
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciąŜenie fundamentami itp.)

Głębokość ułoŜenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających
ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułoŜenia przewodów  powinna być taka, aby przykrycie h
mierzone id wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niŜ umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.
Zatem zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniŜej.

W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą ŜuŜla uzupełniającego Ŝądaną głębokość
przykrycia (warstwa ŜuŜla nie moŜe mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).
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   Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleŜności od głębokości przemarzania gruntu

Głębokość przemarzania gruntu hz (m) Głębokość przemarzania  przewodu hu (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3.
1.4 1.5

  

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacją projektową.

   

Metody łączenia rur i kształtek PE
NaleŜy stosować  generalną  zasadę,  Ŝe przy zgrzewaniu rur  i  kształtek PE obowiązują  procedury

podane przez ich producentów.
  

Zgrzewanie czołowe
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne naleŜy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub

równych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta
rur w instrukcji montaŜu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, naleŜy oprócz przestrzegania ww.
zasad zwrócić uwagę na:

a) prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,
b) zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,
c) dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuŜ przed zgrzewaniem,
d) temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE),
e) bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np.  

dotknięcie palcem),
f) współosiowość (owalizację naleŜy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), utrzymanie 

w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego
skrobaka i papieru zwilŜonego alkoholem,czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek
rury był moŜliwie krótki ze względu na duŜą wraŜliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie dogrzewania,
 aby była bliska zeru,

g) siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyŜej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez
przyśpieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:
• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,
• czas rozgrzewania,
• czas dogrzewania,
• czas zgrzewania i chłodzenia,

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego naleŜy skontrolować
miejsce  zgrzewania.   Kontrola  polega  na  pomierzeniu wymiarów nadlewu  (szerokości  i  grubości)  i
oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych
przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych
Odbywa się ono przy uŜyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza  wsuwa się

przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza "się przez drut oporowy, prąd
w  określonym  czasie  i  o  odpowiednich  parametrach  zgodnie  z instrukcją  producenta  złącz.  Operacja
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur.

KaŜde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w postaci
nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej,  bądź zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu
zgrzewania  w  postaci  wypływek (wysuwające się  pręciki  PE po zakończeniu procesu zgrzewania).  Zakres
temperatur  i  warunki  pogodowe  w  jakich  moŜna  dokonywać  zgrzewania  określają  producenci  złącz
elektrooporowych. Ogólnie moŜna przyjąć, Ŝe zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od
-5°C do +45°C.
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Połączenia mechaniczne

Stosowane są  głównie przy połączeniach PE/Ŝel,  gdy łączy się  armaturę  Ŝel.  z  PE. NaleŜy stosować
połączenia kołnierzowe samozaciskowe uszczelniając je płaskimi  uszczelkami  z kauczuku  butylowego lub
kauczuku polichloroprenowego. 

Pompownie ścieków 

Zastosowano prefabrykowane pompownie zbiornikowe - szt. 5 o średnicach φ 2,0 m, φ 1,40 m i φ 1,2
m, ze szczelnymi  zbiornikami  z  Ŝywic  poliestrowych.  Zbiorniki  te  będą  dociąŜone  kołnierzem
betonowym ze względu na wysoki poziom wody gruntowej w miejscu posadowienia pompowni i
trudności związane ze zrównowaŜeniem wyporu. Pompownie dostarczane będą jako gotowy element
przygotowany do wbudowania.  

KaŜdą pompownię posadowiono na betonowej płycie fundamentowej o grubości 40 cm ułoŜonej na
podbudowie wykonanej w dnie  umocnionego grodzicami wykopu o ścianach pionowych. Płyta pod
kaŜdą z pompowni połoŜona jest na 10 cm warstwie wyrównawczej z betonu B-7,5 a całość konstrukcji
na podsypce. Konstrukcję posadowienia pompowni i sposób zabezpieczenia wykopów pod pompownie
naleŜy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym. 

Ze  względu na  występowanie poziomu wody gruntowej  znacznie  powyŜej  dna projektowanych
wykopów pod pompownie, realizacja tych pompowni odbywać się będzie w wykopach umocnionych
grodzicami  zabitymi  pionowo.  Odwodnienie  wykopów  pompowni  P1,  P2,  P3  i  P5  przewidziano
poprzez  bezpośrednie  pompowanie  wody  z  czterech  studni  zbiorczych umieszczonych  w  dnie
umocnionego grodzicami wykopu. Grunt wokół tych pompowni jest nieprzepuszczalny a dno wykopu
znajduje się w rumoszu bądź w miękkiej skale. 

Wykop pod pompownię P4 odwodniono igłofiltrami umieszczonymi w dwóch rzędach na zewnątrz
wokół  wykopu  oraz  poprzez   bezpośrednie  pompowanie  wody  z  dwóch  studni  zbiorczych
umieszczonych w dnie umocnionego grodzicami wykopu. Pierwszy rząd igieł umieszczony zostanie na
obwodzie  wykopu  szerokoprzestrzennego  dogłębionego  do  poziomu  zwierciadła  wody  gruntowej.
Wykop ten zostanie poszerzony o szerokość zjazdu. Drugi rząd igieł umieszczony zostanie na poziomie
terenu istniejącego w odległości minimum 1,0 m od krawędzi wykopu szerokoprzestrzennego. Rozstaw
igieł co 1,0 m na obydwu obwodach wykopu. 

 Dno wykopu kaŜdej pompowni naleŜy wyrównać ręcznie, następnie wykonać podłoŜe z chudego
betonu z dokładnym wyprofilowaniem dla zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika.

Pompownie  zaleca  się  posadawiać  przed  wykonaniem  dolnych  odcinków  kanałów  celem
wyeliminowania moŜliwości dopływu wód opadowych przez podsypkę i obsypkę kanału.

Pompownie  P1  do  P5  zlokalizowano  na  działkach  będących  własnością  Urzędu  Gminy  w
Rymanowie lub przewidywanych do wykupienia przez Gminę Rymanów. 

Dojazdy do pompowni zaprojektowano z istniejących lokalnych dróg gminnych przebiegających
obok działek pompowni, poza dojazdem do pompowni P2. Dojazd do pompowni P2  naleŜy wykonać
według odrębnego projektu wykonawczego -  jako zjazd z drogi  powiatowej  nr  2006 R Haczów -
Bzianka - Besko. Wjazd na teren pozostałych działek pompowni oraz teren wokół kaŜdej pompowni
wymaga niwelacji i ukształtowania na poziomie pokazanym na sytuacji i profilach podłuŜnych. Teren
działek pompowni zaprojektowano na rzędnych odpowiadających poziomowi wody powodziowej  o
prawdopodobieństwie występowania p = 1 %. Powierzchnię  wokół  pompowni oraz teren wjazdów
naleŜy wykonać o nawierzchni Ŝwirowej. Działki pompowni ogrodzono. Szkodliwe oddziaływanie na
środowisko kaŜdej z projektowanych pompowni zamyka się w ogrodzeniach działek. 

Ogrodzenie  pompowni  zaprojektowano  wzdłuŜ  granic  kaŜdej  wydzielonej  działki  pompowni.
Zaprojektowano  ogrodzenie  z elementów stalowych ze słupkami betonowymi.

Zasilanie kaŜdej z pompowni ścieków w energię elektryczną zostanie zrealizowane w całości przez
Zakład Energetyczny Krosno zgodnie z zawartą z Gminą Rymanów umową przyłączeniową.  

Pompownie przydomowe.  

Zastosowano  prefabrykowane  pompownie  przydomowe  jako  element  gotowy  do  wbudowania
dostarczane na plac budowy. MontaŜ zbiorników pompowni  przewidziano w wykopie umocnionym.
Zbiornik posadowiony będzie na podłoŜu z chudego betonu, który naleŜy dokładnie wyprofilować dla
zapewnienia pionowego ustawienia zbiornika. 
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Po pionowym ustawieniu zbiornika wykonać  jego zasypkę warstwami piasku gr.30 z dokładnym
zagęszczeniem kaŜdej warstwy. Pompownia dostarczana będzie wyposaŜona w automatykę sterującą. 

Monitoring pompowni    

Przewiduje się  zastosowanie bezprzewodowego systemu monitoringu przepompowni ścieków w
dostosowaniu do działającego juŜ monitoringu na obszarze gminy Rymanów.  System ten umoŜliwia
transmisję  danych  z  kaŜdego  obiektu  z  dostępem  do  serwera  przez  24  godziny  na  dobę  oraz
konfigurację systemu zgodną z wymaganiami uŜytkownika.

KaŜda  pompownia  zostanie  wyposaŜona  w  urządzenie  nadawcze  -  modem  GPRS  wraz  z  wyposaŜeniem
umoŜliwiającym  współpracę  z  istniejącą  automatyką  przepompowni.  MontaŜ  urządzeń  na  obiekcie  wraz  z
konfiguracją  systemu oraz  konfiguracja  konta  uŜytkownika  i  jego  przeszkolenie  mieści  się  w przedstawionej
ofercie. 

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe

W przypadku wąskich i  o małym znaczeniu komunikacyjnym dróg, moŜna prowadzić  przewody bez
rury osłonowej - naleŜy przy tym zachować głębokość przykrycia co najmniej 1,5 m. W większości trudnych
przypadków, takich jak przejścia pod torami, drogami o intensywnym ruchu itp., przewody naleŜy prowadzić w
rurach osłonowych.

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii, najczęściej polega na przeciskaniu lub
przeciąganiu  pod  przeszkodą.  Rurami  osłonowymi  mogą  być  rury  stalowe,  PVC  lub  PE  o  średnicy
umoŜliwiającej umieszczenie przewodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.

Ruty ochronne zastosowane przy skrzyŜowaniach z siecią gazową naleŜy realizować ściśle według wskazań
zawartych w projekcie. 

Grubość  ścianki  rury  osłonowej  powinna  jest  określona  w  dokumentacji  i  uzasadniona  względami
wytrzymałościowymi.  Przewód moŜe być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób
gwarantujący stabilność ułoŜenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej)  połoŜenie  złącz.
NaleŜy unikać  umieszczania złącz w rurze osłonowej, nie mogą one występować przy rurach ochronnych
zabezpieczających skrzyŜowanie z siecią gazową, ale jeśli jest to konieczne  z uwagi na długość przejścia,
naleŜy przed ułoŜeniem przewodu  przeprowadzić próbę szczelności.

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu, np. z
tworzywa  sztucznego),  których  rozstaw  powinien  uniemoŜliwiać  powstawanie  ugięć.  Podpory  powinny
zapewniać kontakt z przewodem na 30 - 50 % obwodu i mieć szerokość kilka centymetrów przewodu od 0,5 do 2,0
m. Rozstaw naleŜy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur.

Długość rury osłonowej zaleŜy od rodzaju przeszkody i powinna być zgodna z dokumentacją. lub uzgodniona
z właścicielem (zarządzającym) obiektu.

SkrzyŜowania z siecią wodociągową 

Kanały  zaprojektowano  w  większości  poniŜej  istniejącej  sieci  wodociągowej.  W  miejscu
skrzyŜowań z projektowanymi kanałami istniejącą sieć wodociągową zabezpieczyć za pomocą koryt
drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujących rury nad dnem wykopu. W obrębie skrzyŜowań
naleŜy starannie zagęścić grunt zasypki by nie nastąpiło osiadanie istniejących rurociągów.

Przy układaniu rurociągów tłocznych ścieków postępować jak wyŜej.

Przejścia rurociągów kanalizacyjnych pod drogami

Przekroczenia drogi wojewódzkiej  nr 887 oraz drogi powiatowej  nr 2006 R wykonywane będą
podwiertem bez naruszania korpusu dróg. Długość przekroczeń oraz długości i średnice rur ochronnych
i  przewiertowych  realizować  zgodnie  z  projektem.  Przekroczenia  lokalnych  dróg  gminnych
wykonywane  będą  rozkopem  z  zachowaniem  ruchu  połową  jezdni.  Rury  kanałowe  naleŜy
wprowadzić  do  rur  ochronnych  na  płozach  z  tworzywa  sztucznego.  Rozstaw  płóz  co  1,0  m.
Uszczelnienie końcówek rur ochronnych sznurem i pianką poliuretanową. 

SkrzyŜowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obrębie skrzyŜowań z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi naleŜy wykonywać
ręcznie pod nadzorem słuŜb rejonu TP i RE.  Istniejącą kanalizację teletechniczną zabezpieczyć jak w pkt. e. W miejscu
skrzyŜowań istniejące kable zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROTA o długości ok.4  m.
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Skrzy  Ŝ  owania z ciekami powierzchniowymi   

Kanalizacja  trzynastokrotnie  przekracza  istniejące  cieki  powierzchniowe  w  tym  jednokrotnie
obwałowany potok Nowa Rodzinka. Wszystkie projektowane przekroczenia cieków powierzchniowych
realizowane będą pod dnem cieków. Rury kanalizacyjne przewodowe na odcinku połoŜonym w pasie
cieku zabezpieczone zostaną rurami ochronnymi z PE o średnicy dostosowanej do średnicy przewodu
kanalizacyjnego i wyprowadzone 1,0 m poza poza skarpy brzegu cieku. Głębokość ułoŜenia kanalizacji
przyjęto minimum 0,80 - 1,2 m pod dnem istniejących cieków. 

Przekroczenie  potoku  Nowa  Rodzinka realizowane  będzie  bez  naruszenia  istniejących  wałów,
metodą podwiertu z lokalizacją studzienek kanalizacyjnych w odległości 6,0 i 8,0 m od stopy wału. Ze
względu na ułoŜenie kanalizacji na głębokości 0,70 m pod dnem cieku, przewidziano ubezpieczenie
potoku  Nowa Rodzinka na długości 20 m - po 10 m w obie strony od osi przekroczenia. 

5.5 Izolacje 

Wszystkie elementy betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć
przez  zagruntowanie  izolacją  asfaltową  oraz  trzykrotne  posmarowanie  lepikiem  asfaltowym
stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. W środowisku silnie agresywnym sposób zabezpieczenia
rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem.

5.6 Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić  warstwami grubości 20 cm. Materiał  zasypkowy
powinien  być  równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu  stronach  przewodu.  Wskaźnik
zagęszczenia  powinien  być  zgodny z  określonym w dokumentacji  projektowej.  Rodzaj  gruntu  do
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem.

Obsypka  rurociągu  stosowana  jest  po  to,  Ŝeby  zagwarantować  rurze  dostateczne  podparcie  ze
wszystkich stron, aby obciąŜenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciąŜenia
miejscowe. 

Obsypka  rury  musi  być  wykonana  natychmiast  po  inspekcji  i  zatwierdzeniu  zakończonego
posadowienia. 

Obsypka przewodu musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m
(po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Materiał słuŜący do wykonania wypełnienia musi spełniać te
same warunki co materiał do wykonania podłoŜa. Wypełnienie dookoła rurociągu moŜe być gruntem  z
wykopu, jeśli  ten grunt spełnia powyŜsze wymagania. Inne materiały takie jak np. glina mogą  być
uŜyte, jeŜeli metody specjalnego wypełniania i zagęszczania są określone w projekcie. 

Obsypka rurociągu musi  być  tak wykonana,  Ŝeby rurociąg nie  uległ  zniszczeniu lub nie został
przemieszczony.  UwaŜne wypełnianie  wzdłuŜ  wykopu powinno być  nawet  waŜniejsze niŜ  rozdział
materiału po obu stronach przewodu. Zagęszczenie moŜe być wykonane mechanicznie dzięki własnemu
cięŜarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest
sprzęt  zagęszczający,  który  moŜe  pracować  w  tym  samym  czasie  po  obu  stronach  przewodu.
Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli  zawartość  wody w materiale wypełniającym jest bliska optimum.
Zagęszczanie Ŝwiru moŜe być wykonane z wodą, jeśli podłoŜe moŜe przewodzić wodę lub jeśli jest
moŜliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaŜ zapewniający efektywne odwodnienie obsypki.

Zalecane jest wykonanie obsypki z materiału ziarnistego (piasek, Ŝwir) o max 15% pozostałości na
sicie 0,75 mm. W obsypce znajdującej się bezpośrednio wokół  rury wielkość  kamieni nie powinna
przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nigdy nie powinna być większa niŜ 60 mm nawet dla
rur o duŜych średnicach. 

Zagęszczanie obsypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 - 300 mm, aŜ do wysokości
ok. 300 mm powyŜej wierzchu rury. Stopień zagęszczenia zaleŜy od warunków obciąŜenia, ale zawsze
mieści  się  w przedziale 88 - 95% zmodyfikowanej  wartości  Proctora. Dla standardowych wartości
Proctora, odpowiadające im stopnie zagęszczenia niespoistego gruntu mieszczą się w zakresie 85 - 93%
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W przypadku gruboziarnistego i  jednorodnego materiału,  takiego jak np. Ŝwir rzeczny,  wymagania
dotyczące zagęszczania są mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe  aby uniknąć
osiadania gruntu pod drogami zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Wypełnienie wykopu powinno być wykonane z tego samego materiału (piasek, Ŝwir) do wysokości
300  mm  powyŜej  wierzchu  rury  pozostałe  wypełnienie  moŜna  wykonać  z  gruntu  rodzimego  z
zaleceniami projektanta o ile maksymalna wielkość cząstek nie przekracza  300 mm. Dla materiałów
spoistych  (glina)  metody  i  sposób  zagęszczania  powinien  być  wybrany  na  podstawie  pomiarów
geotechnicznych. 

5.7 Ubezpieczenie koryt cieków powierzchniowych 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie ubezpieczeń koryt trzynastu cieków powierzchniowych, w
tym koryta potoku Nowa Rudzinka którego przekroczenie realizowane będzie metodą bezwykopową.
Przewidziano ubezpieczenie potoku Nowa Rodzinka na długości 20 m - po 10 m w obie strony od osi
przekroczenia oraz ubezpieczenie koryt  pozostałych cieków w obrębie projektowanych przekroczeń
siecią kanalizacyjną realizowane na długości po 5,0 m dla kaŜdego przekroczenia po 2,50 m w górę i
2,50 m w dół cieku, licząc od osi przejścia. 

Ubezpieczenie koryt cieków wykonane będzie : 

potoku Nowa Rudzinka - ubezpieczenie dna narzutem kamiennym o grubości 20 cm a dolnej części
skarpy płytami JOMB o wymiarach 1,0 m*0,75 m*0,125 m pasem szerokości 1,50 m ułoŜonymi na
geowłókninie  z  przybiciem palikami  o  średnicy  4-6  cm po  dwie  sztuki  na  kaŜdą  płytę.  PowyŜej
ubezpieczenia płytami skarpy naleŜy obsiać mieszanką traw do pełnej ich wysokości. Płyty oraz narzut
kamienny w dnie od strony wody górnej i dolnej zabezpieczyć palisadą z palików o średnicy 4-6 cm,
długości 1,0 m. 

pozostałych cieków - ubezpieczenie dna i skarp płytami JOMB o wymiarach 1,0 m*0,75 m*0,125 m
ułoŜonymi na geowłókninie z przybiciem palikami o średnicy 4-6 cm po dwie sztuki na kaŜdą płytę.
Szerokość  pasa  płyt  na  skarpach po  1,0  m.  PowyŜej  ubezpieczenia  płytami  skarpy naleŜy  obsiać
mieszanką traw do pełnej ich wysokości. Płyty od strony wody górnej i dolnej zabezpieczyć palisadą z
palików o średnicy 4-6 cm, długości 1,0 m. 

W wypadku wykonywania przekroczenia w miejscu gdzie koryto cieku jest juŜ uregulowane naleŜy odbudować
istniejące ubezpieczenie czyli przywrócić koryto do stanu istniejącego przed budową przekroczenia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
  

6.1.  Program zapewnienia jako ści 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  InŜyniera/  Kierownika
projektu  program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a)  część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  
     robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
     laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
     mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
     technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
     InŜynierowi/Kierownikowi projektu;

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
– wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
     spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
     i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
     mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ści robót

Wszystkie elementy i etapy budowy kanalizacji sanitarnej naleŜy prowadzić zgodnie z normą PN-
92/B-10735 „ Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

Celem kontroli  robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacją techniczną. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość
są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.  Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  świadectwa,  Ŝe  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  waŜną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do
robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  uŜycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w  pobieraniu próbek.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
InŜyniera/Kierownika projektu.
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Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu 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.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu.

Przed  przystąpieniem do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  InŜyniera/  Kierownika
projektu  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada ń

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  InŜynierowi/Kierownikowi  projektu  na  formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera/Kierownika projektu

InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.

InŜynier/Kierownik projektu,  dokonując weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez
Wykonawcę,  poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać  zgodność  materiałów i robót z
wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie
od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów i  robót  z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  MoŜe równieŜ
zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:

– certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

– deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  kaŜda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
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potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy -  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

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 dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,
− uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy będą  przedłoŜone

InŜynierowi/Kierownikowi  projektu do ustosunkowania  się.  Decyzje  InŜyniera/Kierownika projektu
wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  InŜyniera/Kierownika  projektu  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania
poleceń Wykonawcy robót.

      

KsiąŜka obmiarów - KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.

 

Dokumenty  laboratoryjne -  Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty
zgodności  materiałów,  orzeczenia o jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne wyniki  badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie
InŜyniera/Kierownika projektu.
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Pozostałe dokumenty budowy -  Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych
powyŜej następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy -  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  InŜyniera/Kierownika  projektu  i
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/ Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika projektu na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i InŜyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą
waŜone w tonach lub kilogramach. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

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 częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
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Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

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 ksiąŜki  obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą  być  dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  ksiąŜki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
InŜynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  InŜynier/Kierownik
projektu.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  InŜyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  InŜynier/Kierownik  projektu  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
InŜynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót - Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu.

Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od  dnia
potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
InŜyniera/Kierownika  projektu  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego -  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru
ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją 
8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełoŜenie  linii

telefonicznej, energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny - Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
      i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Zgodnie z postanowieniami umowy naleŜy wykonać następujący zakres robót :  
• roboty przygotowawcze,
• roboty ziemne,
• roboty montaŜowe : kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne ścieków, przyłącza kanalizacyjne,
• budowa studzienek  kanalizacyjnych na kanałach grawitacyjnych i rurociągach ciśnieniowych  
• budowa pompowni sieciowych i przydomowych wraz z wyposaŜeniem technologicznym,
• monitoring pompowni ścieków 
• budowa przekroczeń terenowych - dróg i  cieków powierzchniowych, 
• kontrola jakości wraz z kamerowaniem sieci kanalizacyjnej 

Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą  robót i

obiektów wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji
d) oznakowanie  prowadzonych  robót  w  pasie  drogowym  (drogi  kołowe)  zgodnie  z  projektem

organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montaŜu osprzętu;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy
l) uporządkowanie placu budowy po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Projekt  wykonawczy
2. Przedmiar  robót
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
4. Specyfikacja techniczna
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5. Normy:

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze 

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1401-1 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku-
winylu) (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji

PN-EN1453-:2002/Ap
1:2003

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystości i ścieków

PN-EN 1636-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego
odwadniania. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie Ŝywic poliestrowych (UP)
wzmocnione włóknem szklanym (GRP).Część 3: Kształtki

PN-EN1852-1:1999/A
1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i
ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli

PN-EN 1916:2004 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i
Ŝelbetowe

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

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

PN-EN 295-1 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej –
Wymagania. 

PN-EN 295-2  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej –
Sterowanie jakością i pobieranie próbek. 

PN-EN 295-3 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i kanalizacyjnej –
Metody badań.

PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące systemów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego.

6. Rozporządzenia: 

Dz.U.  Nr  75  z  2002 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.

Dz.U.  Nr  33  z  2003 Rozporządzenie z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.  Nr  109  z 2004 Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.  Nr  72  z 2001 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.

Dz.U.  Nr  151  z 2002 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Dz.U.  Nr  47  z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz. U. Nr 97, poz. 1055 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 
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