SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Odwodnienie terenu przy Gimnazjum w Mroczeniu "

Spis treści specyfikacji technicznych:

1. Specyfikacja techniczna ogólna - STO
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna - SST

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY,
KONTROLI I ODBIORU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (STO ) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia terenu przy Gimnazjum
w Mroczeniu
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na realizację " „Odwodnienia terenu przy
Gimnazjum w Mroczeniu "
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
realizacji w/w zadania.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora.
1.4.1 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie:
- koszty pełnej obsługi geodezyjnej ( w szczególności koszty wytyczenia obiektów oraz ewentualnego
wskazania granic, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej itd.).
- koordynacje i nadzór techniczny (zatrudnienie Kierownika Budowy uprawnionego do kierowania
robotami przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków);
- sprawowanie nadzoru archeologicznego;
- koszty oznakowania budowy oraz koszty projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych robót w
pasie drogowym;
- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż.,
- koszty utrzymania placu budowy w tym mediów,
- przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz opisanych w SST.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w tym
dokumentację projektową oraz STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za określenie lokalizacji i współrzędnych punktów
głównych obiektu, w tym reperów roboczych oraz ochrona punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru lub Inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
kolejność ich ważności:
- Umowa;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- STWiOR;
- Obmiar robót;
- Dokumentacja projektowa;
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub Inwestora, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na
rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne SST i z dokumentacją projektową.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
W cenie oferty należy uwzględnić dodatkowe zabezpieczenie robót wynikające z faktu iż roboty będą
prowadzone na ternie szkoły i w czasie zajęć lekcyjnych.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych
Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny
wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki

ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania
pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.4.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru
lub Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dróg dojazdowych Wykonawca będzie
odpowiadał za ich naprawę.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. W przypadku wstrzymania przerwania lub
2. MATERIAŁY
2.1.Inspektor nadzoru, (Inwestor) może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3/ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający uzna iż dany materiał
równoważny może zostać zastosowany pod warunkiem, że posiada on cechy jakościowe i użytkowe nie
gorsze niż materiały projektowane w szczególności cechy opisane w SST. Wykonawca powiadomi
Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów
zamiennych. Dopuszczone zaakceptowane rodzaje materiałów nie mogą być później zamieniane bez
zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru lub Inwestora w terminie przewidzianym
w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru lub Inwestora dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru (Inwestora) dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru (Inwestor) ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru (Inwestor)
natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów, które nie będą posiadać stosownych badań
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru lub Inwestora, 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. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Próbki dostarczone przez
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru lub Inwestora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru lub Inwestora. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru lub Inwestora.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru lub Inwestorowi kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru lub Inwestorowi na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru lub Inwestora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7. OBMIAR ROBÓT
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy nie będzie wymagany.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiór końcowy
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, jest faktyczne wykonanie
robót. Odbioru końcowego obiektu dokonuje komisja odbiorową – po pisemnym zgłoszeniu
gotowości do odbioru przez wykonawcę. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpoczęcie odbioru
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia. Na w/w odbiór końcowy wykonawca przedstawia wszystkie
dokumenty związane z realizowanym zadaniem
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Rozliczenie robót następować będzie fakturami na zasadach określonych w umowie zawartej
pomiędzy inwestorem a wykonawcą .
W umowie określone zostaną:
- etapy rozliczeniowe
- zasady rozliczenia (obmiar robót, ryczałt)
- zasady płatności
- terminy płatności

Tom II
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

" Odwodnienie terenu przy Gimnazjum w Mroczeniu "

1. Przedmiot SST
Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest podstawowym dokumentem określającym
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach kontraktu

1.

Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót:

Kod CPV
45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych

2.

SST składa się z następujących części:
2.1 Przedmiot SST – wyszczególnienie robót
2.2 Roboty przygotowawcze
2.3 Kanalizacja deszczowa – roboty ziemne część 1
2.4 Kanalizacja deszczowa – roboty montażowe część1
2.5 Umocnienie dna i skarp wykopu
2.6 Roboty rozbiórkowe nawierzchni
2.7 Podbudowa
2.8 Kanalizacja deszczowa roboty ziemne część 2
2.9 Kanalizacja deszczowa roboty montażowe część 2
2.10 Wylot do rowu
2.11 Czyszczenie rowu

2.1.

Przedmiot SST - wyszczególnienie robót

Przedmiotem zamówienia jest odwodnienie budynku Gimnazjum w Mroczeniu obejmującej swym
zakresem:
- Wykonanie rowu o długości 16 mb wraz z umocnieniem skarp ;
- Wykonanie osadnika betonowego długości 2 m ;
- Wykonanie połączenia rowu z istniejącą studnia kanalizacji deszczowej – 3 mb;
- Umocnienie dna i skarp rowu płytami MEBA;
- Rozbiórka nawierzchni 147 m 2;
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych;
- Wykonanie odwodnienia – wykonanie kanalizacji i rur spustowych;
- Umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej;
- Czyszczenie rowu 80 mb;
- Odbudowa istniejących przepustów – 2 szt.

2.2 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Przed przystąpieniem do wykonania robót opisanych poniżej
Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inwestora. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inwestora
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
Po zakończeniu wszystkich robót wykonać inwentaryzację geodezyjna powykonawczą.

2.3

Kanalizacja deszczowa – roboty ziemne część 1

Zakres robót obejmuje Zakres robót obejmuje wykonanie:
- wykonanie wykopów i nasypów
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien
zapoznać się z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych
robót w celu uniknięcia ich uszkodzenia podczas prowadzenia robót ziemnych za pomocą
ciężkiego sprzętu mechanicznego w takim przypadku należy roboty prowadzić przy pomocy
sprzętu lekkiego oraz ręcznie.
W przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac na znaleziska archeologiczne
należy prace przerwać, znaleziska zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie organy.
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być
większe niż +10cm a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań. Różnica w
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 3cm.
Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni wykopu nie może przekraczać 1cm przy
pomiarze łatą metrową, albo powinny być spełnione wymagania dotyczące równości określone
przez Inspektora nadzoru.

2.4

Kanalizacja deszczowa – roboty montażowe część1

Zakres robót obejmuje Zakres robót obejmuje wykonanie:
- wykonanie osadnika o średnicy 1000 mm

- połączenie osadnika z istniejącą studnią kanalizacji deszczowej.
Stosować rury kanalizacyjne typu SN -8, łączone kielichowo lub poprzez dwukielich
zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wszystkie połączenia zwłaszcza w studni i osadniku
powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu próbnym.

2.5

Umocnienie dna i skarp wykopu

Dno i skarpy rowu umocnić płytami ażurowymi typu MEBA 60 x 40 x 8 koloru szarego. Wylot
wód deszczowych ze studni zabezpieczyć siatką ze stali nierdzewnej o wielości oczka 20 x 20
mm. Przed osadnikiem w rowie zabetonować kratę trapezową o wymiarach ok 0,4 x 1,2 m i
wysokości 0,5 m. Kratę wykonać ze stali nierdzewnej o wymiarach oczka 20 x 20 mm. Krata
powinna być na stałe zabetonowana w dno rowu.

2.6

Roboty rozbiórkowe nawierzchni

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- rozbiórkę mas mineralno-bitumicznych
- rozbiórkę podbudowy z kruszywa i żużla
- rozbiórkę nawierzchni z kamienia polnego
- ciecie piłą nawierzchni bitumicznej
- wywiezienie i wyładowanie gruzu z terenu rozbiórki
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z Terenu Budowy wszystkich
elementów wymienionych wyżej zgodnie z lokalizacją wg wskazań Inwestora.
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest
Wykonawca robót. Warstwy nawierzchni należy usuwać przy zastosowaniu niezbędnego
sprzętu lub w sposób zalecony przez Inspektora nadzoru. Należy zwrócić uwagę, aby
krawędzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejącymi były pionowe,
obcięte piłą i oczyszczone. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na
odcinkach wykopów drogowych powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Materiał z rozbiórki nadający się do
ponownego wbudowania jak kamień polny należy zabezpieczyć na placu budowy
Pozostały materiał rozbiórkowy Wykonawca, winien przetransportować w miejsce
wskazane przez inwestora średnia odległość wywozu nie przekroczy 1 km.

2.7

Podbudowa i nawierzchnie

Nawierzchnię asfaltową po wykopach zabezpieczyć wykonując podbudowę z kruszywa
łamanego śr.0-32mm. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej
grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości
projektowanej.
Nawierzchnie z kamienia polnego należy bezwzględnie odtworzyć do stanu
pierwotnego.

2.8

Kanalizacja deszczowa roboty ziemne część 2

Zakres robót obejmuje Zakres robót obejmuje wykonanie:
- wykonanie wykopów

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien
zapoznać się z przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych
robót w celu uniknięcia ich uszkodzenia podczas prowadzenia robót ziemnych. Roboty ziemne
prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Roboty prowadzić ręcznie bądź przy użyciu
sprzętu.

2.9

Kanalizacja deszczowa roboty montażowe część 2

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- wykonanie kanałów z rur PCV lub PP
- montaż czyszczaków żeliwnych
- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej
- montaż rur spustowych z blachy miedzianej
- montaż studni rewizyjnych
- montaż osadnika betonowego
Stosować rury kanalizacyjne PCV lub PP zewnętrzne typu SN -8, łączone kielichowo
lub poprzez dwukielich zgodnie z zaleceniami producenta rur. Stosować studzienki systemowe
dostawcy rur zamknięte rurą teleskopową z włazem typu ciężkiego.
Na połączeniu rury z PCV z rurami spustowymi stosować czyszczaki żeliwne. Czyszczaki
montować powyżej powierzchni terenu tak by rura PCV znajdowała się poniżej powierzchni
terenu. Połączenie spustów z czyszczakami wykonać rurą o średnicy istniejących spustów. Do
wysokości 1,5 m stosować rury z blachy ocynkowanej malowane na kolor miedziany.
Powyżej 1,5 m nad poziomem terenu stosować rury miedziane.
Wodna próba szczelności nie będzie wymagana.

2.10 Wylot do rowu
Na Wylocie wód deszczowych do rowu zamontować ściankę czołową, – dno i skarpy
umocnić kostką betonową gr 6 cm

2.12 Czyszczenie rowu
Zakres robót obejmuje:
- czyszczenie rowu na odcinku ok 80 mb
- wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami
Oczyszczenie rowu z namułów zlegających w istniejącym rowie na gł. ok 60 cm. Urobek z
czyszczenia rowu wywieść na odległość do 1 km. Pod przejazdami wykonać przepusty rurowe
z rur betonowych lub innych rur kanalizacyjnych przejazdowych śr 40 cm. Rury wykończyć
ścianką czołową wykonaną na budowie z kamienia polnego.

