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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budovvy 
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu a2 do zakoficzenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, 
zainstatuje i bedzie utrzymywao tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace , w tym: 
ogrodzenia, porccze awietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne 
Srodici niezbedne do ochrony robet, wygody spoteczenstwa i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrcbnej zaplacie i przyjmuje sic, 2e jest 
wlaczony w cenc umowna 

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot  
Wykonawca ma obowiazek zna6 i stosowa6 w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczace ochrony grodowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bcdzie: 
a) utrzymywao teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojkcej 
b) podejmowa6 wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sic do przepis6w 
i norm dotyczacych ochrony grodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bcdzie 

411 unikao uszkodzeti lub ucia21iwoki dla os6b lub wlasnogci spolecznej, a wynikajacych ze 
skatenia, halasu tub innych przyczyn powstalych w nastcpstwie jego sposobu dziatania. 
Stosujac sic do tych wymagati, Wykonawca bcdzie mial szczeg6lny wzglad na: 
a) lokalizacjc hoz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych 
b) grodki ostro2noSci i zabezpieczenia przed, 

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciek6w wodnych pylami tub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami 
- mo21iwoScia powstania po2aru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpo2arowa  
Wykonawca bgdzie przestrzega6 przepisy ochrony przeciwpo2arowej. Wykonawca 

bcdzie utrzymywa6 sprawny sprzct przeciwpo2arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Material)/ INA skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bcdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane potarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

• 
1.5 7. Ochrona wtasno§ci publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronc instalacji i urzacizeti zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, talcich jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca 
zapewni wtagciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen 
w czasie trwania budowy, 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych u2ytkownik6w oraz bedzie 
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca bedzie odpowiadao za wszellde spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urzacizen podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 

1.5.8. Ograniczenie obciaten osi pojazdu.  
Wykonawca stosowao sic bedzie do ustawowych ograniczen obciatenia na og przy 

transporcie gruntu, materialow i wyposatenia na t z terenu robot Uzyska on wszelkie 
niezbcdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob 
ciagly bcdzie o kakdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ladunki 
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bccla dopuszczone na gwie2o ukoriczony 



fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe 
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaa przepisow dotycz4cych 

bezpieczenstwa i higieny pracy W szczegolnogci Wykonawca ma obowiqzek zadbao, aby 
personel the wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spelniajqcych odpowiednich wymagari sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie 
utrzymywal wszelkie urzkdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednik odziei 
dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. 
Uznaje sic, 2e wszelkie koszty zwivane z wypelnieniem wymagati okreilonych powyZej nie 
podlegaja odrebnej zaplacie i sauwzglednione w cenie umownej, 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot  
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 

i urzgdzenia utywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 

• 	1.5.11. Stosowanie sic_ do prawa i innych przepisow.  
Wykonawca zobowiqzany jest znae wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji paristwowej i samorzadowej, ktare sq w jakikolwiek spos6b zwikzane 
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 
i wytycznych podczas prowadzenia robot. 
Wykonawca bedzie przestrzegaa praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagair prawnych odnognie wykorzystania opatentowanych urzadzen 
lub metod i w sposob ci4g1y bedzie informowae Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, 
przedstawiajac kopie zezwoleri i inne dolcumenty. 

2. MATERIALY. 

2.1. 2rod1a uzyskania materialow do elementow konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegolowe informacje dotyczkce 

zamawiania lub wydobywania materialow i odpovviednie aprobaty techniczne lub gwiadectwa 
badari laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Wykonawca 41111 	zobowikzany jest do prowadzenia ciaglych badari okrekonych w SST w celu 
udokumentowania, te materialy uzyskane z dopuszcza1nego rOd1a spelniajq wymagania SST 
w czasie postepu robot. 
Pozostale materialy budowlane powinny spelniaC wymagania jakoSciowe olcrekone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SzczegOlowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od w1acicie1i i odnoSnych wladz na 

pozyskanie materialow z jakichkolwiek ztOz miejscowych, wlftczajkc w to ir6d1a wskazane 
przez Zamawiajvego i jest zobowivany dostarczye Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ziota. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badari terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowana.przez siebie metode wydobycia i se1ekcji do zatwierdzenia Inspekto-
rowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnok za spelnienie wymagan iloSciowych i jakokiowych 
materialow z jakiegokolwiek zlota Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; °platy 



Wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwikzane z dostarczeniem materialow do robot, 
chyba 2e postanowienia ogolne lub szczegolowe warunkow umowy stanowikinaczej. Humus 
nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i twiru bcda 

formowane w haidy i vvykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoticzeniu 
robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bcdq wykorzystane do robot lub 
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagaii umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja irodel materialow bcdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzu-
Acymi na danym obszarze 

2.3. Materialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom jakogciowym. 
Materialy the odpowiadajace wymaganiom jakogciowym zastanq przez Wykonawcc 

wywiezione z terenu budowy, bgdi zlotone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujft sic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wy-
konawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sic z jego nie przyjcciem i niezaplaceniem. 

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy *14 one 

potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojk jakoge 
i wlaSciwoge do robot i byly dostcpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materialow. 
Jegli dolumentacja projektowa lub SST przewiduj4 mo±liwogo zastosowania roZnych 

rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie mo2e bya poiniej zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3. SPRZgT, 
Wykonawca jest zobowi4zany do u2ywania jedynie taldego sprzctu, ktory the 

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakok wykonywanych robot Sprzct uZywany do robot 
powinien bye zgodny z oferta. Wykonawcy i powinien odpowiadao pod wzglcdem typOw 
i i1oci wskazaniom zawartym w SST oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym 

• 	
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnogo sprzctu bcdzie gwarantowae przeprowadzenie robot, zgodnie 
z zasadami okreglonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umowq 

Sprzct bcd4cy wlasnoSciq Wykonawcy lub wynajcty do vvykonania robot ma byo 
utrzymyvvany w dobrym stanie i gotowogci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony 
grodowiska i przepisy dotyczace jego utytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzctu do utytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeZeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj4 motliwoga wariantowego utycia 
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjc przed utyciem sprzctu. Wybrany sprzct, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, the moze bye poithej zmieniany bez jego zgody. 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu. 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore 

the wplyna niekorzystnie na jakok wykonywanych robot i wlakiwogci przewoionych 
materialow. Liczba grodkow transportu bedzie zapewnia6 prowadzenie robot zgodnie 
z zasadami olcre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umowa. 

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beck spelnia6 wymagania dotyczace 

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciftzeti na osie i innych 
parametrow technicznych. Srodki transport.' nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych 
obcia±eil na osie mom by6 dopuszczone przez wlagciwy zarzqd drogi pod warunkiem 
przywrocenia stanu pierwotnego u2ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy, 
Wykonawca bedzie usuwa6 na bie2aco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo- 

•
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy. 

5. WYKONYWANM ROBOT. 
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot. 

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada6 sie z czeAci opisowej 
i graficznej 
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz) projekt organizacji budowy 
projekt technologii i organizacji montaZu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow 
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, lub kontraktem oraz 
za jakok zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnogo z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow 
robot beda °parte na wymaganiach sformulowanych w dolcumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST a take w normach i wytycznych polecenia Inspektora nadzoru dotycz4- 

• ce realizacji robot bQdq wykonywane przez Wykonawce the poiniej ni2 w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groiba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2. Czynnoki geodezyjne na budowie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnogo za pelna obsluge geodezyjna przy 

wykonywaniu wszystkich elementow robot okreglonych w dolcumentacji projelctowej lub 
przekazanych na pigtnie przez Inspektora nadzoru. Nastcpstwa jakiegokolwiek bledu 
spowodowanego przez Wykonawcc w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jegli 
wymaga6 bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt 
Wykonawca zapewni stale zatrudnienie uprawnionego geodety, kicky bedzie sluiy1 rownie2 
pomoca Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzcdnych. Wykonawca zapewni 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperow i sieci 
punktow odwzorowania. 

5.3. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiazany do lik widacji placu budowy i pelnego uporzadkowania 

terenu wok61 budowy. 



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot 
Do obowikzkow Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci (PZJ), w ktorym 
przedstawi on zamierzony sposOb wykonania robot, motliwoki techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujqce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST 
Program zapewnienia jakoici winien zawierad: 
organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spas& prowadzenia rob6t organizacjc ruchu 
na budowie wraz z oznakowaniem robot plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia 
wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz °sob 
odpowiedzialnych za jakoSe i terminowo§o wykonania poszczegolnych elementow robot 
system proponowanej kontroli i sterowania jakogcia wykonywanych robot wyposatenie 
w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, 
ktoremu Wykonawca zamierza zlecie prowadzenie badan) sposob oraz forme gromadzenia 
wynikow badati laboratoryjnych, zapis porniarow a take wycimanych wnioskow 

• 	
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru wykaz maszyn i urzqdzen 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposateniem 
w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne rodzaj i iloge Srodkow 
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunlcu material6w, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw, itp 
sposob i procedure pomiarOw i badan (rodzaj i czestotliwok, pobieranie probek, legalizacja 
i sprawdzanie urzadzet itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczegolnych robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pen, kontrole jakoSci robot i stosowanych materialow. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajac w to personel, laboratorium, 
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan 
materialow oraz robot. 
Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialow oraz robot 
z czestotliwokik zapewniaja_ca stwierdzenie, ie roboty wykonano zgodnie z vvymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwok sa, okreSlone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ola-61one, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnio wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor 
nadzoru bedzie miea nieograniczony dostep do pomieszczeit laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie przekazywao Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedocizignieciach dotycza,cych urzqdzeil laboratoryjnych, 
sprzctu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeieli 
niedociagniecia te bedk tak powaine, ie mom wptynae ujemnie na wyniki badati, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma utycie do rob6t badanych materialow i dopuSci je do utycia 
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunicte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS6 tych materialow. Wszystkie koszty zwivane 
z organizowaniem i prowadzeniem badati materiatow ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie probek 
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sic stosowanie statystycznych metod 

pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mom bya z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badati. 
Inspektor nadzoru bedzie miee zapewniona mozliwok udziatu w pobieraniu probek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoni Wykonawca bedzie przeprowadzaa dodatkowe badania tych 
materialow, ktore budza watpliwoki co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy the 
zostana przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych 



badati pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajvy. 
Pojemniki do pobierania probek bcda, dostarczone przez Wykonawcc i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Pro])ki dostarczone przez Wykonawcc do badan bcda odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary bcd4 przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosowae moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru 
Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiant tub badania, 
Wykonawca przedstawi na pigmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca bcdzie przekazywae Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan 
jak najszybciej, nie poiniej jednak niZ w terminie okreglonym w programie zapewnienia 
jakoki. 
Wyniki badan (kopie) bcd4 przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedfug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celow kontroli jakoki i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u irodla ich wytwarzania. 
Do umo21iwienia jemu kontroli zapewniona bcdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materialow, 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 
Wykonawcc, bedzie oceniao zgodnok materialow i robot z wytnaganiami SST na podstawie 
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcc. 
Inspektor nadzoru moZe pobierae probki materialow i prowadzie badania niezale2nie od 
Wykonawcy, na swoj koszt. JeZeli wyniki tych badan wyka2q, 2e raporty Wykonawcy 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale2nemu 
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sic 
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoki materiafow i robot z dokumentacjg 

• 

	

	projektowq i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych 
badan i pobierania pr6bek poniesione zostang przez Wykonawcc 

6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru moZe dopukie do uZycia tylko te wyroby i materialy, ictOre: 

1, posiadaj4 certyfikat na znak bezpieczetistwa wykazujqcy, ke zapewniono zgodno§e 
z kryteriami technicznymi olcreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
2. posiadajg deklaracjc zgodnoki tub certyfikat zgodnoki z: Po1sk4Nortnk lub 
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeteli nie sa objcte certyfikacja okre§lona w pkt ii ktore spelniajq wymogi SST, 
W przypadlcu materiatow, dla ktorych ww, dokumenty sq wymagane przez SST, katda ich 
partia dostarczona do robot bcdzie posiadao te dokumenty, okreglaAce w sposob jednozna-
czny jej cechy. Jakiekolwiek mated*, ktore the spelniaja tych wymagati beck odrzucone, 



6.6. Dokumenty budowy. 

6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowikzujkcym 

Zamawiajacego i Wykonawcc w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bcdft 
dokonywane na bieZkco i bed, dotyczye przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beclq, czytelne, dokonane trwalk technika o  
w porzaclicu chronologicznym, bezpogrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beck oznaczone kolejnym 
numerem zakcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy nalety wpisywae w szczegolnoki: date przekazania Wykonawcy terenu 
budowy, date przekazania przez Zamawiaj4cego dokumentacji projektowej, uzgodnienie 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakogci i harmonogramow robot, terminy 
rozpoczecia i zakoliczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot, trudnoki 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru, daty zarzkdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia 
i daty odbiorow rob& zanikajqcych i ulegajkcych zakryciu, czekiowych i ostatecznych 
odbiorow robOt, wyjagnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature 
powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom 
w zwikzku z warunkami klimatycznymi, zgodnogo rzeczywistych warunkow 
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dam dotyczkce czynnoki geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania rob6t, 
dane dotyczkce sposobu wykonywania zabezpieczenia robOt, 
dane dotycz4ce jakoki materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych 
badati z podaniem, kto je przeprowadzal, 
wyniki pleb poszczegolnych elementew budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, 
inne istotne informacje o przebiegu robot. 
Propozycje, uwagi i wyjaAnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedk 
przedloZone Inspelctorowi nadzoru do ustosunkowania sic 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjccia lub zajcciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspelctora nadzoru do ustogunkowania Sic. 
Projektant the jest jednak strona umowy i the ma uprawnien do vvydawania polecen Wyko-
nawcy robot. 

6.6.2. Ksiktka obmiarow 
Ksikzka obmiar6w stanowi dokument pozwalajkcy na rozliczenie faktycznego 

postepu ka2dego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sic 
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST. 

6.6.3. Dolunnenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnogci lub certyfikaty zgodnoki materialow, 

orzeczenia o jakoki materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badaii Wykonawcy 
beck gromadzone w formic uzgodnionej w programie zapewnienia jakogci. Dokumenty te 
stanowik zalaczniki do odbioru robot. Winny bye udostcpnione na kaide tyczenie Inspektor 
nadzoru 



6.6.4. Pozostale dokumenty budowy 
Do dokumentow budowy zalicza sic, 

nastepujkce dokumenty: 
a) pozwolenie na budowe, 
b)protokoly przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
d)protokoly odbioru robot, 
e) protokoly z narad i ustalek 
f) operaty geodezyjne, 
g)plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia, 

oprocz wymienionych w punktach [1] - [3] 

6.5. Przechovvywanie dokumentow budowy 
Dokumenty budowy beck przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentOw budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
Wszelkie dokumenty budovvy bed, zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

•
do wglkdu na 2yczenie ZamawiaAcego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. °One zasady obmiaru robot 
Obmiar robot bedzie okre§1ae faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie 

z dokumentacjk projektowk i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru rob& dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru bec, wpisane do ksikiki obmiarow. 
Jakikolwiek bId lub przeoczenie (opuszczenie) w iloici robot podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowikzku ukonczenia wszyst-
kich robot. 134edne dane zostank poprawione wg ustalen lnspektora nadzoru na pi§mie. 

7.2. Zasady okrdlania ilogci robot i materialow. 
Zasady okre§lania ilogci robot podane sk w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny bye zgodne 

•
z jednostkami okreglonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot. 

7.3. Urzkdzenia i sprzet pomiarowy 
Wszystkie urzkdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot 

wymagajk akceptacji Inspektora Nadzoru, Urzkdzenia i sprzet pomiarowy zostank 
dostarczone przez Wykonawce. Jeieli urzkdzenia te lub sprzet wymagajk badan atestujkcych 
to Wykonawca bedzie posiadae wattle gwiadectwa legalizacji Wszystkie urzkdzenia i sprzet 
pomiarowy bedk przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie 
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainsta1uje urzkdzenia wagowe odpowiadajkce 
odnognym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaa to wyposa2enie, zapewniaja,c w sposab 
ciagly zachowanie dokladnoki wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow 
Obmiary nale2y przeprowadzaa przed czegciowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinkow robot, a take w przypadku wystepujkcej dlu2szej przerwy w robotach. Obmiary 
robot zanikajkcych nale2y przeprowadzae w czasie ich wykonywania Obmiar rob& 
ulegajkcych zakryciu przeprowadza sic przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objetoici beck uzupelnione odpowiednimi szkicami dolkczonymi do 
ksiktki obmiarow. 



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaj odbior6w robot. 
W zaleinoki od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegak nastcpuAcym 

odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 
b) odbiorowi czckiowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) 
d) odbiorowi po uplywie okresu rckojmi 
e) odbiorowi po uplywie okresu gwarancji. 

8.2. Odbior robot zanikakcych lub ulegajacych zakryciu 
Odbior robOt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoki 

wykonywanych robOt oraz iIoci tych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna 
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie 
umotliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogOlnego 
postcpu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

110 	Gotowo§e danej czcki robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bcdzie przeprowadzony nie-
zwiocznie, nie poiniej jednak nit w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadotnienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakogo i iloge rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstavvie 
dokumentow zawierajacych kompiet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dolcumentack projektowa, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbior czckiovvy 
Odbior czckiowy polega na ocenie i1oci i jakoki vvykonanych czeki rob6t. 

Odbioru czOciowego robot dokonuje sic dla zakresu robot okreAlonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbior ostateczny (kohcowy). 

110 	8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot  
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot 

w odniesieniu do zakresu 	oraz jakoki. 
Calkowite zakcniczenie robot oraz gotowok do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona 
przez Wykonawcc wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczkc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiakcego 
w obecnoki Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich 
oceny jakokiowej na podstavvie przedlotonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, 
ocenie wizualnej oraz zgodnoki wykonania robot z dokumentack projektowa i SST 
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sic z realizack ustaleh przyjctych 
w trakcie odbiorOw robot zanikajacych i ulegakcych zakryciu oraz odbiorow czckiowych, 
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiniajacych i robot poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupelniak- 
cych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynnoki i ustali nowy terrnin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, te jakok wykonywanych robot 
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentack 



projektow4 i SST z uwzglcdnieniem tolerancji i nie ma wickszego vvplywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon4 wartoga wykonywanych robot 
w stosunku do wymagati przyjetych w dokumentach umowy, 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koticowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzkdzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaa nastcpuAce do-
kumenty: 
1) dokumentacjc powykonawcza, tj. dokumentacjc budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
2) szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dolcumentow umowy i ew. 
uzupelniajkce tub zamienne) 
3) protokoly odbior6w rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych 
4) protokoly odbiorow czckiowych 
5) recepty i ustalenia technologiczne 

• 	
6) dzienniki budowy i ksiqtki obmiarow (oryginaly) 
7) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badati i oznaczeti laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakoki (PZJ) 
8) deklaracje zgodnoki lub certyfikaty zgodnoki wbudowanych materiatOw, certyfikaty 
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoki (PZJ) 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przeloZenie linii 
telefonicznej, energetycznej gazowej, ogwietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przeka-
zania tych robot wlakicielom urzadzea 
10) geodezyjng inwentaryzacjc powykonawczq robot i sieci uzbrojenia terenu 
11) kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglcdem przygotowania dokumentacyjnego nie 
bcdq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarzgdzone przez komisjc roboty poprawkowe tub uzupelniajgce beck zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego 
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajqcych wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbior po uptywie okresu rckojmi i gwarancji 
Odbior pc) uptywie okresu rckojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot 

zwiqzanych z usunicciem wad, ktOre ujawnig sic w okresie rckojmi i gwarancji. Odbior po 
uplywie okresu rckojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzglcdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbior ostateczny (koncowy) robot". 

9. ROZLICZENEE ROBOT. 

9.1. Ustalenia ogolne 
Rozliczenia robot moZna dokonywat na podstawie: 

1, cen jednostkowych i obtniaru robot - podstawq ptatnoki jest cena jednostkowa skal-
kulowana przez Wykonawcc za jednostkc obmiarowk ustalonq dla danej pozycji kosztorysu, 
przyjct4 przez ZamawiaAcego w dokumentach umownych 
2, podstawie ceny ryczattowej - podstaw4 platnoki jest wartogO (kwota) podana przez 
Wykonawcc i przyjctac  przez ZamawiaAcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej tub wynagrodzenie ryczaltowe bcdzie uwzglcdniae wszystkie 
czynnoki, wymagania i badania sIdadaj4ce sic na jej wykonanie, okreglone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projelctowej. Ceny jednostkowe tub wynagrodzenie ryczattowe 



robot beda_ obejmowaa: 
robocizng bezpo§redniq wraz z narzutami, 
wartoge zuZytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytkow i transportu na teren budowy, 
wartoge pracy sprzgtu wraz z narzutami, 
koszty pogrednie, zysk kallutlacyjny, 
koszty robot tymczasowych i prac towarzyszqcych 
podatki obliczone zgodnie z obowiftzujqcymi przepisami, ale z wykczeniem podatku 
VAT 
Z uwagi na fakt, Ze Zamawiajqcy podpisuje z Wykonawc4 umowg opartk o ceng rycza1tow4, 
na Wykonawcy spoczywa obowi4zek wlagciwego wycenienia robot olcreglonych 
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dolcumentacj4 
Projektowq. 

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdOw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspelctorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projelctu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem da1szych zmian i uzgodnien wynikajgcych 
z postou robot 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i ogwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu 
c) oplaty/dziertawy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcjc tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawg±nikow, barier, ozna-
kowan i drena2u 
0 tymczasowa, przebudowg urzgdzen obcych. 
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 
a) czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowati piono-
wych, poziomych , barier i §wiatel 
b) utrzymanie plynnoki ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIEN1A, 

10.1. Dokumentacja projektowa. 
1. Projelct budowlany — „Budowa sieci i przylaczy kan. sanitarnej — grawitacyjnej do 
granic posesji, rurocic tloczny wraz z przepompowni4 cielcow w Zdunskiej Woli 
ul. Borowa. 
autor projektu: 	Andrzej Gorski 

Sieradz Czartki 20 a, 
tel. 505 092 634; 
e-mail:  mag3 @op .pl  

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Wymagania 
ogolne. 
3. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 
- SST nr 1 - Budowa sieci kan. sanitarnej z przykczami — grawitacyjna, rurocias 
tloczny i przepompownia §ciekow 

autor: Andrzej Gorski 



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST nr 1 
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i PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW 
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1. WSTEP. 

Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania 

dotycza_ce wykonania i odbioru robot budowlanych , ktore zostang wykonane w ramach 
budowy sieci i przytqczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — do granicy posesji, 
rurociag ttoczny i przepompownia gciekow w Zdunskiej Woli ul. Borowa. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zalcres robot objctych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot 

zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, zgodnie z p. 1.1. 
Zakres robot obejmuje wykonanie nw. robot: 
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- 
Budowa kanalOw z rur PVC gr. 200/5,9 mm 	 - 505,5 m 
Studzienki rewizyjne — Zelbetowe gr. 1200 mm z wtazami typu cicZkiego 40 ton — szt. 19 
Kanalizacja sanitarna — ruroci4g tloczny 
Budowa rurociagu z rut PE gr. 90 mm 	 - 474,2 m 

Kanalizacja sanitarna - przyl4cza 
Budowa kanalow z rur PVC gr. 160/4,7 mm 	 - 265,6 m 
Przepompownia §ciekow 
Budowa przepompowni gciekow sanitarnych z krcgow ielbetowych gr. 1200 mm 
o glOokogci 5,0 m; o wydajnogci Q max = 4,01/s; H = 13,8 m H20; iloge pomp — szt. 2; 
pelna automatyka i monitoring — kpl. 1 
1.4. Okreglenia pod stawowe. 

Okreglenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazuj4cymi Polskimi Normami 
i Specyfikack Technicznq „Wymagania ogolne" p, 1.4. 
Pojccia ogolne: 
kanalizacja sanitama - budowla liniowa przeznaczona do odprowadzania wad opadowych 
kanal sanitarny grawitacyjny - rurociag s1u2qcy do bezcignieniowego transportu wad 
opadowych 
studzienka kanalizacyjna , rewizyjna studzienka na kanale deszczowym nie przetazowym 
(na sieci glownej),14czaca kanaly do niej dochodzace i odchodzace, stosowana w miejscach 
zatamania osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu, przeznaczona do kontroli 
i prawidlowej eksploatacji kanalow 
studzienka kanalizacyjna , inspekcyjna - studzienka na kanale nie przelazowym (na 
przykanalikach), laczva kanaly do niej dochodzace i odchodzace ; przeznaczona do kontroli 
i prawidlowej eksploatacji przykanalikow 
studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na roznej 
wysokogci, w IctOrej gcieki bytowo-gospodarcze spadaja bezpogrednio na dno studzienki lub 
poprzez zewnetrzny,  , odciataja_cy przewod pionowy (kaskadq) rura ochronna - rura o kednicy 
wickszej od grednicy rury przewodowej, s1u24ca do przenoszenia obciatelt zewnctrznych i do 
zabezpieczenia kanalu przy przejgciu pod przeszkoda terenowq 
kineta - czcge studzienki kanalizacyjnej lub kanalu uformowana w ksztalcie koryta wzdluZ 
przeptywu gciekow 



1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot. 
Ogolne wymagania dotycz4ce robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogolne" p, 1.5. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakok ich wykonania oraz za ich zgodnoga z do-
lcumentacja projektowq, SST i poleceniami Inspelctora nadzoru 

2. MATERIALY. 
Warunki ogolne stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ()One" p, 2.0. 
Do budowy kanalizacji sanitarnej mom bya stosowane wyroby producentow krajowych 
i zagranicznych , posiadaj4ce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. 

2.1. Rury kanalowe. 
Do budowy kanalu sanitarnego stosuje sic nastcpujgce materialy: 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sic nastcpuAce materialy: 
Rury klasy S (SDR 34; SN8) do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o grednicy 200/5,9 mm i gr. 160/4,7 mm lqczone na uszczelki, ktore dostarcza producent rur. Ksztaltki do sieci 
kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991 
rury oslonowe stalowe ze szwem, czarne ze stali G 235, o sprawdzonej szczelnoki 
o grednicy zewnctrznej 323 mm wg PN-79/H-74244 
piergcienie RACI z HDPE na rurach przewodowych uloZonych w rurze ochronnej 
pianka poliuretanowa do uszczelniania koricow rur ochronnych 
beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do obetonowywania kanalow (rur spadowych) przy 
studzienkach kaskadowych 
dwudzielne rury oslonowe typu AROT o grednicy wewnctrznej 50mm, 110 mm i 160 mm 
tagma ostrzegawcza o szerokogci 200mm 
piasek i 2vvir na podsypIce i obsypke rur i studzienek , wg PN-87/B-01100 
keramzyt na obsypke przykanalikow 

2.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne systemowe telbetowe 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zloZone sq nastcpujkcych elementow: 

wg rys. producenta zalaczonych do dokumentacji technicznej 

• 	2.3. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne 
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne systemowe gr. 400 mm zlozone s4 

nastcpuj4cych elementow: 
Wg. zalaczonych rys. w dokumentacji technicznej 

2.5. Material do odwodnienia wykopow 
Odwodnienie depresyjne naleZy wykonao zestawami iglofiltrow gr 50mm 

wplukiwanymi w grunt bezpogrednio z obsypka, w rozstawie co 1,0m jednorzcdowo. 
G1eboko6o wplukiwania iglofiltrow wynosi 4,0m i 6,5m. 



2.6. Skladowanie. 

2.6.1. Rurv PVC.  
Magazynowane rury powinny bye zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami 

promieni sionecznych, temperatur4 the wytszq nit 40 C i opadami atmosferycznymi. Dfutsze 
skladowanie rur powinno odbywao sic w pomieszczeniach zamknictych lub zadaszonych. 
Rury z PVC the wolno nakrywaa w sposob uniemotliwiajqcy przewietrzanie Rury o rotnych 
grednicach i grubogciach winny bye skiadowane osobno, a gdy the jest to motliwe, rury o 
grubszej gciance winny znajdowad sic na spodzie. 
Rury povvinny bye skladowane na rownym podlotu na podkladach i przekladkach drewnia-
nych a wysokok stosu the powinna przekraczae 1,5m. Sposob skladowania the mote powo-
dowao nacislcu na kielichy rur powoduja,c ich deformacjc. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sic dolnej warstwy rur motna dokonao za pomocg 

•
kolkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 
i magazynowania naleZy czc§ci uszkodzone odciqe, a kotice rur zfazowat. Ksztaftki, zlqczki 
i inne material)/ (uszczelki, §rodki do czyszczenia, itp.) powinny bye skladowane w sposOb 
uporzgdkowany, z zachowaniem wytej otnowionych §rodkOw ostroknogci. 

2.6.2. Kregi  
Skladowanie Icrcgow mote odbywao sic na gruncie nieutwardzonym wyrownanym, 

pod warunkiem, te nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu 
wyrobOw w pozycji wbudowania wysokoge skladowania nie powinna przekraczae 1,8m. 
Skladowanie winno umo2liwiae dostcp do poszczegolnych stosow wyrobow lub 
pojedynczych krcgow. 

2.6.3. Studzienki kanalizacyjne.  
Elementy studzienek kanalizacyjnych in 400 mm nalety skladowao pod 

zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych. 

2.6.4. Wfazy kanalowe 

• Skladowanie wlazow mo2e odbywae Sic na odkrytych skladowiskach z dala od 
substancji dzialajgcych korodujqco. Wfazy powinny bye posegregowane wg klas (typow). 

2.6.5. Kruszywo.  
Skladowisko kruszywa powinno bye zlokalizowane jak najblitej wykonywanego 

odcinka kanalizacji. Poclio±e sktadowiska powinno bya rowne, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczaAce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
skladowania i poboru. 



3. SPRZT. 
Warunlci ()One stosowania sprzctu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogolne" p. 3.0. 
Do wykonania prac zwivanych z wykonaniem kanalizacji Wykonawca nalety zastosowao 

odpowiedni sprzet: 
- koparlci podsiebieme o poj. tytki 0,25 - 0,6 m3, 
- spycharki (ladowarki), 
- turawie budowlane, 
- sprzct do zagcszczania gruntu, 
- zgrzewarki do polietylenu, 
- wyciag mechaniczny, 
- rcczny sprzct do odspajania gruntu i zasypywania wykopow oraz do zagcszczania gruntu. 
Liczba jednostek i vvydajnoge sprzctu powinna gwarantowae przeprowadzenie robot zgodnie 
z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewi - 

dzianym umowq. 

4. TRANSPORT 
Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogolne" p, 4.0. Wszystkie przewotone materialy powinny bye transportowane zgodnie z wy-

tycznymi producenta. 

4.1. Rury PVC. 
Rury w wivkach musza.bya transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugo§ci. 

Wyladunek rur w wiazkach wymaga utycia podnognika widlowego z plaskimi widelkami lub 
z bellcq umotliwiaj4ca zaciskanie sic zawiesin na wiqzce. Nie wolno stosowae za-

wiesin z lin metalowych lub 4aficuchow. Gdy rury zaladowane sq teleskopowo (rury o mniejszej 
rednicy wewngrz rur o wickszej irednicy) przed roztadunkiem wikzki nalety wyje rury 

„wewnctrzne". 
Z uwagi na specyficzne wiakiwoki rur PVC nalety przy transporcie zachowywae nastepujkce 

dodatkowe wymagania: 
przewoz rur mote bye wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi przewoz powinno 
sic wykonao przy temperaturze powietrza (-) 5 St. C do (+) 30 St. C, przy czym powinna bye 

• zachowana szczegOlna ostroinok przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwickszona 
kruchoge tworzywa na platformie samochodu rury powinny leteo kielichami naprzemianlegle, 
na podkladach drewnianych o szerokoki co najmniej 10 cm i gruboki co najmniej 2,5cm uloto- 

nych prostopadle do osi rur 
- wysokok ladunku na samochodzie nie powinna przekraczao 1,0 m 

- rury powinny bye zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlotenie tektury falistej 
i desek pod laricuchy spinaAce boczne ciany skrzyn samochodu 
- przy zaladowaniu rur the motna ich rzucao ani przetaczae po pochylni 
- przy dlugoiciach wickszych nit diugok pojazdu, wielkok zwisu rur nie mote prze- 
kraczae 1,0m. 
Ksztaltki kanalizacyjne nalety przewozie w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
ostroinogci jak dla rur z PVC. 

4.2. Studzienki telbetowe. 
Transport studni powinien odbywae Sic samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulotenia elementow oraz 
zabezpieczenia styku ze gcianami grodka transportowego nalety stosowaa przekladki, rozpory 
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciegna z drutu do podkladow 
lub zaczepow na grodkach transportowycb. 



Podnoszenie i opuszczanie studni telbetowych nalety wykona6 za pomoca minimum trzech lin 

zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Studzienki kanalizacyjne.  
Elementy studzienek kanalizacyjnych Sr 400 mm nalety transportowae w sposob 

zabezpieczajqcy przed uszkodzeniem. 

4.4. Wtazy kanalowe.  
Wlazy kanalowe mom by6 transportowane dowolnymi grodkami komunikacyjnymi. 

Wlazy nalety podczas transportu zabezpieczy6 przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wlazy 
typu cictkiego mom bye przewotone luzem. Wlazy typu lekkiego naleiy uktada6 na paletach po 

max 10 sit. i laczyo tam, stalowa. 

4.5. Mieszanka betonowa.  
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej 

ukladania nie powinien powodowa6 segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki oraz obniZenia temperatury przekraczaAcej granicc okreSlong 
w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONYWANIE ROBOT. 

5.1. Wymagania ogolne 
Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

()One" p. 5.0, 
Przed przystqpieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest wystapie do Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu w celu uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na zajecie 
pasa drogowego , zataczajac projelct zabezpieczenia robot w pasie drogowym zgodny z wy- 
mogami bezpieczenstwa ruchu. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i har- 
monogram robot uwzglcdniajacy wszystkie warunki w jakich bcdzie wykonywana kanalizacj a 

sanitarna, 

5.2. Roboty przygotowawcze 
•Podstawc wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej jest dokumentacja projektowa. 

Projektowana o kanalu powinna by6 oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetc. 
Og przewodu wyznaczya w sposob trwaty i widoczny,  , z zaloteniem ci4gow reperow roboczych. 
Punkty na osi trasy nalety oznaczy6 za pomoca. drewnianych palikow, tzw, kolkow osiowych 
z gwoidziami. Kolki osiowe nalety wbia na kaZdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych 
co ok. 30-50m. Na katclym prostym odcinku naleiy utrwalie co najmniej 3 punlcty. Kolki 
Swiadki wbija sic po obu stronach wykopu, tak aby istniala motliwok odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalety osadzio w cianach 
budynkow w postaci halcow lub bolcOw. Ciag reperow roboczych nalety nawiaza6 do reperow 
sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne (sprawdzone przez stuzby geodezyjne) 
Wykonawca przeka±e Inspektorowi nadzoru, 
Przed przyst4pieniem do robot ziemnych nalezy wykonao urzqdzenia odwadniajace , zabez- 
pieczajace wykopy przed wodami opadowytni, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia 
odprowadzajace naleZy kontrolowa6 i konserwowae przez caly czas trwania robot. Przed 
przystapieniem do robOt ziemnych Wykonawca zobowikzany jest do przeprowadzenia 
uzgodnien z gestorami sieci w zasicgu prowadzonych robot budowlano-montaZowych. 
W miejscach, gdzie mote zachodzia niebezpieczenstwo wypadkow, budowie prowizorycznych 
ogrodzen od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczenie Swiattami. 



5.21 Roboty rozbiorkowe  
Roboty rozbiorkowe obejmuja nastepujacy zakres prac: 

- usunicciu humusu i ulotenie w pryzmy, poza zasiegiem robot 
- usunieciu nawierzchni asfaltowej i betonowej z jezdni, placow i chodnikow wraz z podbu 
dowa; zdjety material nalety zloty6 tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemia przeznaczona, do 
wywozu lub zasypki. 
Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikow nalety wykona6 zgodnie z opisem w projekcie 

budowlanym. 

5.3. Roboty ziemne.  
Wykopy pod wodociag i kanalizacje nalety wykona6 o Scianach pionowych lub ze 

skarpami, recznie lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-681B-06050. 
Szerokok wykopow liniowych waskoprzestrzenych - 1,0 m. Wykopy pod kanal nalety 
rozpocz46 od najni2szego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi6 w gore w kierunku 
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to motliwo§6 grawitacyjnego odplywu wod z wykopu 
w czasie opadow oraz odwodnienia wykopOw nawodnionych. 
Wykopyvvank ziemie na odklad nalety skladowa6 wzdlut jednej krawedzi wykopu, w odlegloki 
min. 1,0m. od jego krawedzi. Pas terenu wzdlut krawedzi wykopu nalety stale oczyszczao z 
wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokoki 4,0m powinno wynosie zgodnie z BN- 
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
w gruntach bardzo spoistych 	 2 : 1 

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 	 1: 1 

w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 	1: 1,25 

w gruntach niespoistych 	 1: 1,50 
przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywu wool opadowych od krawedzi 
wykopu z pasa terenu szerokoki rownej trzykrotnej glebokoki wykopu. Dla gruntow na-
wodnionych nalety prowadziO wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej 
jezdni §ciany wykopy nalety umocnia szalunkiem pelnym - np obudowy typu skrzynkowego. 
Obudowa powinna wystawa6 15 cm ponad teren. Przy prowadzeniu rob6t poza pasem 
drogowym w gruncie suchym, do umocnienia cian wykopu motna zastosowa6 szalunek a2u- 

rowy. 
Dno wykopu powinno by6 rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. 

• Spod wykopu wykonywanego recznie nalety pozostawio na poziomie wytszym ad rzednej 
projektowanej o ok. 5cm a w guntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie spod wykopu ustala sic na poziomie ok. 20 cm wytszym od 
rzcdnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gnmtu. Poglebienie wykopu do projektowanej 
rzednej nalety wykona6 bezpogrednio przed uloteniem podsypki 
W trakcie realizacji robot nalety nad wykopami ustawio lawy celownicze umotliwiajace 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalety 
montowa6 nad wykopem na wysokoki ca 1,0m nad povvierzchnia terenu w odstepach co 30m. 
/awy powinny miee wyraine i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne 
lcrawedzie celownikow nalety ustawie zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca 
niwelatora. Polotenie celownikow nalety sprawdza6 codziennie przed rozpoczeciem montatu 
przewodow 
Przy wykonywaniu vvykopOw w bezpogrednim sksiedztwie istniejacej budowli na glebokoki 
rownej lub wiekszej ni2 glebokoge posadowienia tych budowli nalety je zabezpieczy6 przed 
osiadaniem i odksztalceniem. 
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza6 +3cm dla gruntow zwiczlych oraz 
+5cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokoki wykopu 
wynosi +5cm. 



Wyjkie (zejgcie) po drabinie z wykopu powinno bye wykonane z chwilk osiagniccia glcbokoki 
wickszej nit 1,0m od poziomu terenu, w odleglogci nie przekraczajgcej 20m. 

5.3.1 Transport uroblcu  
Nadmiar gruntu naleZy wywieie w miej see wybrane przez Wykonawcc i zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopow jest wlasnogci4 Inwestora, 

5.3.2 Obudowa gcian i rozbiorka obudowy  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis 

proponowanych metod zabezpieczania wykopOw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, 
zapewniaAcy bezpieczenstwo pracy i ochronc wykonywanych robot. 

5.3.3. Odwodnienie wykopow na czas budowy 
Przy budowie przepompowni gciekow naleZy odwodnia wykop poprzez depresje 

statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej W tym celu nale±y zastosowae typowe 

zestawy igtoffitrow gr .  50mm wptukiwanych w grunt bezpoirednio z obsypk4. Igtofiltry nalety • wplukiwa6 co 1,0m do glcbokoki 6,5 m. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalety 
przeprowadzie probc pompowania w czasie 6 godz. Za pomock pompy przeponowej celem 
ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowoici zastosowanej obsypki filtracyjnej. Zakres robot 
odwadniajkcych nalety dostosowao do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie 

wykonywania robot. 

5 3.4. Podloie naturalne, 
Podtaie naturalne stosuje sic w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno§ci) z 

zastrzeteniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. PodioZe naturalne 
powinno umoZliwie wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu. Podloze naturalne naleZy 

zabezpieczye przed: 
- rozmyciem przez plynacce wody opadowe lub powierzchniowe za pomock rowka o 
glebokoki 0,2 - 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w 
sposob zapobiegajacy dostaniu sic wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
gromadzacej sic w nich wody, 
- dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniZenie jej zwierciadta o 

• co najmniej 0,5 m ponitej poziomu naturalnego. 
PodloZe wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku wystapienia w wykopie innych gruntow nit te, ktore wymieniono w plct 5.3.4. 1. 
nalety wykonae podloZe wzmocnione. Podsypkc pod przewody kanalizacyjne nale2y wykonao z 
piasku o gruboAci warstwy po zageszczeniu rownej 10 cm. Szerokok podsypki winna bye rowna 
szerokoki dna wykopu. 
Wzmocnienie podlo2a na odcinkach pod ztqczami rur powinno bye wykonane pc) probie 
szczelno§ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie podto±a ziemia z urobku lub 
podkladanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podlote powinno bye tak wypro-
filowane , aby rura spoczywala na nim 1/4 swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawcdzi wykonanego podloZa wzmocnionego od ustalonego 
na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczao, dla przewodow PE, 
10 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubogci podloZa od przewidywanej w projekcie 
budowlanym the powinno bye wicksze nii 10%. Dopuszczalne odchylenie rzcdnych podioZa od 
rzednych przewidywanych w projekcie budowlanym the powinno przekraczaa w ±adnym jego 
punkcie ±1 cm. Badania podlota naturalnego i umocnionego wykonao zgodnie z wymaganiarni 
normy PN-81/B-10735. Wyniki badan Wykonawca winien przedstawie Inspektorowi nadzoru 



5.3.5. Obsypka i zasypka oraz zageszczenie gruntu  
Utyty do obsypki i zasypki material i sposob zasypania przewodu nie powinien 

spowodowae uszkodzenia ulotonego przewodu i obielctOw na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. W gruntach suchych i sypkich obsypIce wykonae gruntem rodzimym 
pozbawionym kamieni i elementow o ostrych krawcdziach,. W pozostalych gruntach obsypkg 
wykonae z piasku. Szerokok obsypki przewodu powinna bye rowna szerokoki wykopu i sicgae 
do wysokoki 15cm powytej gOmej krawedzi rury. ObsypIce nalety zageszczao ubijakami 
rccznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu, w celu unikniccia przemieszczania sic 
rurociagu. Zasypanie wykopu nalety wykonae gruntem rodzimym, pochodzacym z wykopu, nie 
zawierajkcym takich materialow jak: grunty zbrylone (takte zmarznicte), gruz, §mieci, itp. 
mogacych uszkodzie przewOd lub spowodowae niewlakiwe zagcszczenie zasypki Zagcszczanie 
zasypki nalety wykonao mechanicznie, warstwami co 30 cm, na calej glcbokoki wykopu, do 
uzyskania wymaganego stopnia zagcszczenia gruntu okreglonego w projektem budowlanym. 
Wyniki z pomiarow stopnia zagcszczenia zasypki Wykonawca winien przedstawie Inspektorowi 

nadzoru. 

1110 5.4. Roboty montatowe 
Po przygotowaniu wykopu i podlota zgodnie z punktem 5.3 motna przystqpio do 

wykonania montatowych rob6t kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidlowego postcpu robot montatowych nalety przestrzegae zasady 
budowy kanalu od najnitszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki 
i glcbokoki posadowienia kolektora powinny bye zgodne z DolcumentacjaProjektowac. 

5.4.1. Ogolne warunki ukladania wodociagow i kanalOw.  
Technologia budowy sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkow przewodow 

Do budowy wodocimow i kanalOw w wykopie otwartym motna przystapie po czckiowym 
odbiorze technicznym wykopu i podlota na odcinku co najmniej 30m. 
Przewody wodoci4gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalety montowao zgodnie 
z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" 
Materialy utyte do budowy przewodow powinny bye zgodne z Dokumentacjk Projektowk 
i ST. Rury do budowy przewodOw przed opuszczeniem do wykopu nalety oczykie od wewngtrz 
i z zewnatrz z ziemi oraz sprawdzie czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 
i skladowania. Rury do wykopu nalety opukio rccznie, za pomoca jednej lub dwoch lin. Nie- 

• dopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalety ukladae zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu Kazda rura po uloteniu zgodnie z osi4 
i thweleta powinna §cigle przylegae do podlota na calej swej dlugoki, na co najmniej 1/4 
obwodu , symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza sic wykonanie pod zlkczami kielichowymi odpowiednich gniazd w celu umotli- 
wienia wlakiwego uszczelnienia zl -qczy. Poszczegolne rury nalety unieruchomie poprzez 
obsypanie ziemia na §rodku dlugoki rury i mocno podbie z obu stron , aby rura nie mogla 
zmienio swego polotenia do czasu -wykonania uszczelnienia zlaczy. Prawidlowoge ulotenia airy 
/og i spadek/ naleiy sprawdzie za pomoca law celowniczych, lawy miemiczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych 
Odchylka osi ulotonego przewodu z air PE od osi projektowanej nie mote przekraczao ±20mm. 
Spadek dna airy powinien bye jednostajny, a odchylka spadku the mote przekraczae ±lcm. Po 
zakoficzeniu prac montatowych w danym dniu nalety otwarty koniec ulotonego przewodu 
zabezpieczye przed ewentualnym zamuleniem wok grunt owa lub opadow4 przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowank polcrywk. 
Po sprawdzeniu prawidlowoki ulotenia przewodow i zbadaniu szczelnoki airy nalety zasypae 
do takiej wysokoki, aby znajdujkcy sic nad nim grunt uniemotliwil splyniccie ich po 
ewentualnym zalaniu. 



5.4.2. Rurociagi i kanaty z rur PVC.  
Rury z PVC moZna uktada6 przy temperaturze powietrza od 0°C do 30°C. Rury z PVC 

nalety laczye za pomock uszczelek. Studzienki rewizyjne — Zelbetowe gr. 1200 mm 
z wtazami typu cieZkiego 40 ton - zatrzaskowe 
. Wykonane polkczenie naleZy pozostawiO bez 2adnych obcikZeti (proba szczelnogci , 
nawiercanie) na minimum 1 godz. w celu ustabilizowania naprcten wewnctrznych. Swobodne 
kotice rur naleZy zaglepio korkami ochronnymi, aby zapobiec powstawaniu przeciagow. 

5.4.3. Obetonowanie rur kanalowych.  
Obetonowanie kanalow nale2y wykonao w miejscach wykonywania kaskady z rurk 

spadowk na zewnktrz studzienki. Wykonanie obetonowania kanatu nalety przeprowadzio 
w wykopie suchym. Otulinc wykonao z betonu B-15. Przed przystapieniem do wykonania 
otuliny betonowej, kanal wymaga sprawdzenia na szczelnoge zIkczy. 

Masa betonowa w calej strefie ukladania wymaga starannego i ostroinego zagcszczenia, 

5.4.5. Rury oslonowe stalowe.  • Rury ostonowe stalowe nale2y zastosowaO w miejscach wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej, tj. w miejscach przejgcia poprzecznego kanalizacji pod drogami powiatowymi. 
Rury ostonowe nalety wykonaa z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnoki. 
Lkczenie rur wykonaa poprzez spawanie elektryczne doczotowe. Miejsca spawanie nie powinny 
posiadae rozwarstwieft, wterOw i ubytkow powierzchniowych wickszych nit 5% grubogci 
materiatu i wiekszych nit 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mica rys, pcknice itp wad. 
Spawacze wykonujkcy zolkcze spawane powinni mie6 aktualne uprawnienie specjalistyczne , 
odpowiednie do zakresu wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do ksiageczki 

spawacza. 
Wprowadzenie rury przewodowej PVC do nry ostonowej nalety wykonaa za pomoca ptOz 
pierkieniowych typu RAC1 FIG. Przed rozpoczcciem pracy ustalio koniecznk iloge i typ 
elementow ptoz. Maksymalna odleglogo micdzy plozami: 1,5m. Otwarte piergcienie luino 
polkczya na rurocikgu, koitce piergcieni wsunka jeden w drugi i lekko zazebie Miejsce styku 
piericieni z rurk przewodowa owinaa tagmk EVO. Piergcienie plozy zacisnke symetrycznie przy 
pomocy urzkdzenia zaciskowego do montaZu a niemotliwe bcdzie przesuwanie piericienia po 
rurze. Elementow ploz nie motna zaciskao jednostronnie. Polotethe ploz na rurocikgu naleZy 

ustalie wczegniej, poniewa2 poiniejsze rozwiftzanie ploz jest niemotliwe Kielichy rur z PE the 
mom opieraO sic i spoczywaO na rurze oslonowej. Podpory (Oozy) powinny znajdowaa sic 
bezpogrednio za kielichami rur. Przy koncach miry przewodowej nalety zamontowaa piergcienie 

podwojne. 
Przestrzeti micdzy rurk przewodowk a wewnetrznk gciank4 rury ostonowej, na wlocie i wylocie, 
oba kotice rury ostonowej zamknko korkiem z pianki poliuretanowej ma dlugoki nie mniejszej 
nii 10 cm, mierzkc od krawcdzi rury przejgciowej/ i piergcieniem samouszczelniajkcym. Rury 
ostonowe na1e2y zaizolowao z zewnktrz i od wewnktrz. Odcinek Fury przewodowej z PE do 
uto2enia w rurze ostonowej naleZy poda6 pr6bie szczelnogci zikczy na powierzchni terenu, przed 
wprowadzeniem do rury oslonowej 

5.4.6 Studzienki kanalizacyjne  
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, 

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o grodnicy 120 Omm nalety wykonao prefabrykowanych 
systemowych studzienek 2elbetowych. Pokrywc studzienki stanowi plyta telbetowa z wlazem 
2eliwnym o gr. 600 mm, zatrzasko -wym. Dla studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym 

stosowao wlazy ieliwne klasy D400, a na terenach zielonych - wlazy klasy B 125. Wlazy 
2eliwne naleZy montowae nad spocznikiem o najwickszej powierzchni. Studzienki nalety 
wyposaiy6 w 2eliwne stopnie zlazowe montowane tnijankowe w dwOch rzedach, 



w odleglokiach pionowych 0,30m i w odlegloki poziomej osi stopni 0,30m. 
W miejscach polkczeniach kanalow o roinicy wysokoki wiekszej niZ 0,5m nalezy wykonao 
kaskade z rur PE, zgodnie z opisem w p 5.43. 
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne. 
Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o grednicy 400 mm nalety wykonao z prefabrykowanych 
elementow z tworzywa sztucznego (kineta, rura trzonowa, rura teleskopowa). Studzienki nalay 
wyposa2ya we wlazy ieliwne klasy D400 osadzone na rurze teleskopowej, 

5.4.8. PrOba szczelnoki.  
Probe szczelnoki przewodow nalety przeprowadzie zgodnie z wymaganiami normy PN- 

921B-10735. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 
OgOlne zasady kontroli jakoki robot podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogallne" p. 6.0. 
Kontrola zwikzana z wykonaniem wodociqgu, kanalizacji sanitarnej I deszczowej powinna 

• bye przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot ziemno-montaZowych, zgodnie 
z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badati nalety uznae za 
dodatnie, jeteli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione JeAli ktorekolwiek 
z wymagan nie zostalo spelnione, nalety dank faze robot uznao za niezgodnk z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzie badania ponownie. Kontrola jakoki robot 
powinna obejmowae nastcpujkce badania: 

1 sprawdzenie zgodnoki z Dokumentacjk Projektowk - polega na porownaniu wykonywanych 
bqdi wykonanych robot z Dokumentacjk Projektowk oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnoki 
na podstawie ogledzin i pomiarow 
2 badania wykopow otwartych - obejmujk badania materialow i elementow obudowy, 
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodk z opadow atmosferycznych, zachowanie 
warunkow bezpieczenstwa pracy a ponadto obejmujk sprawdzenie metod wykonywania 
wykopow 
3. badania podlola naturalnego - przeprowadza sic dla stwierdzenia czy grunt podlota 
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnoie, nie zostal pode-
brany, jest zgodny z warunkami okreglonymi w Dokumentacji Projektowej i odpowia-
da wymaganiom normy PN-861B-02480, W przypadku niezgodnoki warunkow grun-
towych rzeczywistych z warunkami olcre§lonymi w Dokumentacji Projektowej naleiy 
przeprowadzia dodatkowe badania rodzaju i stopnia agresywnoki rodowiska 
i wprowadzie korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawia jk do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru 
4. badania zasypu przewodu - obejmuje badanie warstwy ochronnej przewodu (obsyp- 
ke) oraz badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu 
5. badanie warstvvy ochronnej (obsypki) - obejmuje pomiar jej wysokoki ponad wierzch 
kanalu , zbadanie dotykiem sypkoki materialu utytego do obsypki oraz skontrolowa- 
nie ubicia piasku 
6. badanie zasypu przewodu - obejmuje sprawdzenie zageszczetha gruntu nasypowego 
oraz jego vvilgotnoki 
7. badanie podlo2a wzmocnionego - przeprowadza sic przez ogledziny zewnetrzne 
i obmiar, przy czym gruboAa podioZa naleiy zbadao w trzech wybranych miejscach ba-
danego odcinka podlo2a z dokladnoS"cik do 1 cm ; badanie to obejmuje rowniet usy-
tuowanie podloia w planie, rzedne podlota i glebokok jego ulo2enia 
8. badanie materialow uZytych do budowy kanalizacji - nastepuje poprzez porOwnanie 
ich cech, opisanych w dokumentach okreglajkcych ich jakoge, z wymaganiami okre- 



Slonymi w Dokumentacji Projektowej oraz bezpogrednio na budowie poprzez ogledzi-
ny zewnetrzne tub odpowiednie badania specjalistyczne 
9. badania w zalcresie utotenia przewodow na podlotu - obejmuje badanie utoienia 
przewodow w planie i w profilu oraz sprawdzenie polaczenia rur poprzez ogledziny 
zewnetrzne 10 badania szczelnoki odcinka przewodu na eksfiltracj - obejmuja badanie stanu 

odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie wok i odpowietrzenie przewodu, pomiar 
ubytku wody; podczas proby nalay prowadzie kontrole szczelnoki zlaczy, Scian przewodu 
i studzienek; w przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoki nale2y poprawie uszczelnienie, 
a w razie niemoz1iwoCi, oznaczy6 miejsce wycieku wody i przerwae badanie do czasu usuniecia 

przyczyn nieszczelnoki. 

OBMIAR ROBOT. 
OgOlne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogOtne" P. 7,0. 

Jednostka obmiarowa wodociagu i kanalizacji jest 1 metr (m) rury dla katclego typu grednicy. 
Jednostka obmiarowa studzienki kanalizacyjnej jest 1 komplet (kpi) zamontowanej studzienki dla 

katdego typu. 
Jednostka obmiarowa przepompowni S- cielcow jest 1 komplet (kpi) zamontowanego urzaclzenia. 
Obmiary wykonywanych na budowie robot winny bye dokonywane przez Wykonawce 
w obecnoki Inspektora nadzoru i protokolarnie zapisywane. 

8.0. ODBIOR ROBOT, 
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne" p. 8.0. 

8.1. Odbior czektowy 
Przy odbiorze czektowym powinny bye dostarczone nastepujace dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej, w trakcie wykonywania robot, zmianami 
i uzupetnieniami / dane geotechniczne, wyniki badaii gruntow, poziom wad gruntowych, stan 
terenu okreSlony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakOw wysokokiowych 
reper6w/ Dziennik Budowy Dokumenty dotyczace jakoki wbudowanych materialow. 

8.1.1 Zalcres odbioru czekiowego  
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie: 

• sposobu wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem woda gruntowa i woda z opadow atmosferycznych przydatnoki podloia naturalnego 
do budowy kanalizacji warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni 

terenu 
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoki 
- podloia wzmocnionego, w tym jego gnaboki, usytuowania w planie, rzednych i gle- 

bokoki uloienia 
- jakoki wbudowanych materialow oraz ich zgodnoki z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, atestami producentow oraz normami przedmiotowymi 
utotenia przewodu na podlotu naturalnym i wzmocnionym 
dlugoki i grednicy przewodow oraz sposobu wykonania studzienek i polaczenia air 
szczelnoki przewod6w i studzienek 
- materialOw uiytych do zasypu i stanu jego ubicia. 
D1ugo§6 odcinka podlegajacego odbiorowi czekiowemu nie powinna bye mniejsza ni2 odle-
&Se miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badati powinny bye ujete w formie 
protokolew i wpisane do Dziennika Budowy. 



8.2. OdbiOr techniczny koticowy 
Przy odbiorze kohcowym powinny by6 dostarczone nastepujkce dolcumenty 

- dokumenty jak przy odbiorze czekiowym 
- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czekiowych 
- protokol przeprowadzonego badania szczelnoki calego przewodu 
gwiadectwa jakoki wydane przez dostawcow materialow 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnionego geodetc 
instrukcja obstugi systemu kanalizacyjnego, a w szczegolnoki instrukcjc obslugi przepompowni 
gciekow. Przy odbiorze koticowym nalety sprawdzio. 
- zgodnok wykonania kanalizacji sanitarnej z Dolcumentacjk Projektowk oraz ewentualnymi 
zapisami w Dziennilcu Budowy, dotyczkcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projek-

towej 
- protokoly z odbiorow czekiowych i realizacje postanowieh dotyczack usuniecia usterek 

- aktualnok Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia 

- protokoly badan szczelnoki calego systemu kanalizacji sanitarnej. 
0 wykonaniu odbioru technicznego koncowego nalety dokonah wpisu do Dziennika 

• Budowy. Kierownik budowy jest zobowikzany przy odbiorze koncowym zkotya ogwiadczenia: 

- o wykonaniu wodocikgu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z projektem 
i warunkami pozwolenia na budowe 
- o doprowadzeniu do naletytego stanu i porzkdku terenu budowy, a take - w razie korzy-
stania - ulicy i sksiadujkcej nieruchomoki. 

9. ROZLICZENIE ROBOT 
Wymagania ogolne dotyczkce rozliczenia robot podano w Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogolne" p. 9.0. Z uwagi na fakt, ze Zamawiajkcy podpisuje z Wykonawck umowc 
opartk o cene ryczattowk, na Wykonawcy spoczywa obowikzek wiakiwego wycenienia robot 
okregonych w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonatha ich zgodnie 
z Dolcumentacjk Projelctowa. Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszkce powinny byo 
uwzglcdnione w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawce, Nie przewiduje sic 
dodatkowych mozliwoci rozliczania takich robot. 

10. DOKUMNETY ODNIESLENIA. 

• 10.1. Polskie Normy 
PN-86/B-02480 	- Grunty budowlane Olcre§lenie, symbole, podzial i opisy gruntow. 
PN-811B-03020 	- Grunty budowlane. Posadowienie bezpogrednie budowli. Obliczenia 
statystyczne i projektowanie. 
PN-92/B-10729 	-Kanalizacja. Studzienld kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 	- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od- 

biorze. 
PN-EN 124:2000 	- Zwieticzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kolowego. 
PN-EN 1401-1:1999 - Rury i ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorki winylu. 
PN-791H-74244 	- Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-641H-74086 	- Stopnie teliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-881B-06250 	- Beton zvvykly. 
PN-87113-01100 	- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreglenia. 

10.2. Normy brantowe. 
BN-83/S836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 



przy odbiorze 
BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe. 

10.3. lnne dokumenty. 
1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania techniczne 

COBRTIINSTAL; Warszawa 2003r. 
2 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurocikgow z Tworzyw Sztucznych - 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; Warszawa 

1996r. 
3 Instrukcja projektowania, vvykonania i odbioru instalacji rurocikgowych z PCV i PE - 

WAYINT Buk. 
4. Warunki techniczne przylkczenia do sieci kanalizacji sanitarnej - L.dz. 234/14 z dn. 
09.02.2014 r do projektowania sieci i przylkczy kanalizacji sanitarnej wydane przez 
Miejskie PrzedsiOiorstwo Wodociftgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zduriskiej Wall. 

• 
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1. WSTP. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania 

dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych ktore zostane wykonane w ramach 
rozebrania i odbudowy nawierzchni chodnikow, drog i placow , po zakoficzeniu budowy 
sieci i przylkczy kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej, rurocicu docznego gciekow 
sanitamych i przepompowni w Zdufiskiej Woli ul. Borowa. 

1.2. Zalcres stosowania SST, 
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1. 

1.3. Zakres robot objetych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot 

zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni drogowej, zgodnie z p 1.1. Zalcres robot dla drag i 

•
placow obejmuje wykonanie nw prac: 
Siee kan. sanitarnej 
- wykonanie podbudowy z kruszywa - warstwa dolna 5 cm 	 - 3133,80 m2  

- wykonanie podbudowy z kruszywa - warstwa gorna 7cm 	 - 3133,80 m2  

1.4. Okre§lenia podstawowe. 
Okregenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami 

i Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogolne" p. 1.4. 

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. 
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST „Wymagania ogolne" p. 1.5. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakok ich wykonania oraz za ich zgodnok z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIALY. 
Warunki ogolne stosowania materialow podano w ST „Wymagania ogolne" p. 2.0. 

•
2.1, Stosowane materialy. 
kruszywo drogowe lamane-mineralne - materialem do wykonania podbudowy z kruszywa 
lamanego stabilizowanego mechanicznie powinno bye kruszywo lamane o frakcji: dla 
warstwy gornej : 0/31,5, dla warstwy dolnej: 25 / 40, kruszywo powinno bye jednorodne, bez 
zanieczyszczen obcych i domieszek gliny. 

3. SPRZU. 
Warunki ogOlne stosowania sprzetu podano w ST „Wymagania ogolne" p. 3.0. Do 

wykonania prac zwiazanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowych i betonowych Wy-
konawca naleiy zastosowae odpowiedni sprzet: 
- walec stalowy gladki §redni lub cieZki 
- samoch6d samowyladowczy z przykryciem brezentowym 
- rOwniarka lub uldadarka kruszywa do rozldadania material' 
- drobny sprzet reczny do profilowania recznego 
- sprzet do zageszczania gruntu. 
Liczba jednostek i wydajnoge sprzetu powinna gwarantowae przeprowadzenie robot zgodnie 
z zakresem i zasadami opisanymi w dokumentacji technicznej i ST oraz w terminie przewi-

dzianym umowq. 



4. TRANSPORT 
Warunki °One stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogolne" p. 4.0, 

WszystIcie przewoione materialy powinny bye transportowane zgodnie z wytycznymi ich 
producentow oraz zgodnie z nw. zasadami: 
kruszywo drogowe lamane-mineralne - transport kruszywa powinien odbywao sie w sposOb 
przeciwdzialajqcy jego zanieczyszczeniu i rozseg -regowaniu, kruszywo powinno bye 

chronione przed wplywami atmosferycznymi 

5, WYKONYWANIE ROBOT. 

5.1. Wymagania ogolne 
Ogolne warunki wykonywania robot podano w ST „Wymagania ()One" p. 5.0. 

Termin wykonywania robot zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni w pasie drogi 
miejskiej uzgodnie z wiakicielem ulicy, tj Urzedem Miasta w Zdunsidej Woli. 

io 5.2. Jezdnia - pas drogi tniejsidej 

5.2.1. Koryto i podlole.  
Koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni uwa2a6 sic bedzie za wykonane z chwila 

zakoliczenia zasypOw i zagcszczen gruntu w wykopie do rzednej projektowanej. Wymagany 
stopieti zageszczenia gruntu pod jezdnia: 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora. PodloZe 
powinno bye czyste, bez Zadnych resztek organicznych 	humus, darn, itp.) i 

wyprofilowane. 
Wyprofilowane i zagcszczone koryto nalety utrzymae w dobrym stanie do czasu ukladania 
nawierzchni. JeZeli podloZe uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przyst4pieniem do 
uldadania podbudowy z kruszywa mo2na przystapie po jego naturalnym osuszeniu. 

6. KONTROLA JAKO§CI ROBOT. 
OgOlne zasady kontroli jakoki robot podano w ST „Wymagania ogolne" p. 6.0. 

Kontrola jakoki robot powinna obejmowae nastepujkce badania: 

11.sprawdzenie wilgotnoki i stopnia zageszczenia gruntu w podloiu 

12.sprawdzenie gruboki warstwa podbudowy 

• 	13. sprawdzenie zageszczenia podbudowy 
14. sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni (niweleta, spadki poprzeczne, rOw 

nok nawierzchni). 
Wykonawca winien posiada6 wynild badan skladnikow uZytych do wykonania asfaltobetonu 
i przedstawie je Inspektorowi nadzoru. 

7.0. OBMIAR ROBOT, 
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST „Wymagania ogolne" p. 7.0. 

Jednostka obmiarowa wykonanej nawierzchni asfaltowej jest I m". Jednostka obmiarowa 
wykonanej nawierzchni betonowej jest 1 m 2 . Jednostka obmiarowk wykonanej nawierzchni 
pobocza z klifica jest 1 m*. Jednostka obmiarowa wykonanego kraweznika betonowego jest 

1 m. 



8.0. ODBIOR ROBOT. 
°One zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ()One" p. 8,0, Odbioru 

robot dokonuje Inspektor nadzoru w obecnoki przedstawicieli wlakiciela drogi, tj. Urzcdu 

Miasta w Zduriskiej Woli.. 
Roboty uznaje sic za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, i SST je2eli wszystkie 
pomiary i badania za zachowaniem to1erancji dary pozytywne wyniki. W przypadku stwier-
dzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wyko-
nawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie. 

9. ROZLICZENIE ROBOT 
Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnoki podano w ST „Wymagania ogolne" 

p, 9.0. Z uwagi na fakt, ie Zamawiajacy podpisuje z Wykonawca, umowc oparta o cenc 
ryczattowq, na Wykonawcy spoczywa obowiazek wlakiwego wycenienia robot okreglonych 
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacja 
Projektowa Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace powinny bye uwzglcdnione 
w cenie ofertowej przedstawionej przez Wykonawcc. Nie przewiduje sic dodatkowych 
moZliwoki rozliczania takich robOt. 

10. DOKUMNETY ODNIESIENIA. 

10.1. Polskie Normy 
PN-S-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. PN- 
B-11112:1996 -Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych. PN-B-
11113:1996 -Kruszywa mineralne. ICruszywa &mane do nawierzchni drogowych. Piasek. 

10.2. lime dokumenty 
1. Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Borowej 

w Zduirskiej Woli 
- odno§ne decyzje na okoliczno§6 uzgodnienia koncepcji przebiegu projektowanej sieci 
i przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociagu tlocznego wraz 
z przepompownia w Zduriskiej Woli ul. ,Borowa. 

Opracowal: Andrzej Gorski 
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