SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

" Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce
Mroczeńskiej"

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 sieci drenarskiej i kanalizacji
deszczowej
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 " Budowa odwodnienia i kanalizacji
deszczowej w Łęce Mroczeńskiej "
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);
- koszty oznakowania budowy oraz koszty projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;
- 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.
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
Po wykonaniu wykonawca będzie zobowiązany do wykonania powykonawczego obmiaru robót.
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 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 za wykonane roboty nastąpi jedną fakturą końcową. Wartość wykonanych robót
zostanie obliczona na podstawie obmiaru powykonawczego i cen jednostkowych wskazanych
przez wykonawcę w ofercie.

Tom II
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

" Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej "

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

1.1 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. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - geodezyjna obsługa budowy
2.3. Kanalizacja deszczowa
2.4. Sieć drenarska
2.5. Odbudowa nawierzchni
2.6. Prace wykończeniowe

2.1.

Przedmiot SST - wyszczególnienie robót

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w Łęce Mroczeńskiej obejmującej swym
zakresem:
1. Budowa kanalizacji deszczowej Ø 237 – mb;
2. Budowa sieci drenarskiej Ø 100 - 160 mb; Ø 75 - 200 mb
3. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1000 wraz z robotami ziemnymi – 5 szt.
4. Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych Ø 1200 – 1 szt.
5. Roboty drogowe i odbudowa nawierzchni.
6. Obsługa geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
Uwaga: Zakres projektu jest większy niż zakres zamówienia realizowanego w ramach tego postępowania.

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.

2.3 Kanalizacja deszczowa
W czasie wykonywania robót montażowych kanalizacji deszczowej należy ściśle przestrzegać instrukcji
i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do jego budowy. Spadki i głębokości
posadowienia przewodu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Materiały użyte do budowy
przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Wykopy pod kanał deszczowy należy wykonać mechanicznie o ścianach pionowych. Ziemię z wykopu
należy składować wzdłuż wykopu z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 1,0m). Nadmiar gruntu
z należy wywieźć. Ściany wykopów należy umocnić szalunkiem ażurowym. Dno wykopu powinno być
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie budowlanym. Tolerancja dla rzędnych dna
wykopu nie powinna przekraczać +3cm dla gruntów zwięzłych oraz +5cm dla gruntów wymagających
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5cm.
Stosować dowolne rur kanalizacji zewnętrznej o klasie sztywności SN 8.
Studzienki połączeniowe, rewizyjne o średnicach 1000 mm i 1200 mm należy wykonać z
prefabrykowanych kręgów betonowych wykonanych z betonu. Dolną część studzienki należy wykonać
jako element monolityczny: krąg z dnem oraz z otworami do wprowadzenia przewodów. Przejście rur
przez ścianę komory roboczej należy wykonać w sposób elastyczny i zapewniający szczelność. Kinety
można wykonać na budowie. Pokrywę studzienki stanowi płyta żelbetowa z włazem żeliwnym
wypełnionym betonem. Studnie posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 10cm.

Inwestor nie wymaga przeprowadzania próby szczelności.
Wszystkie czynności związane odbiorami robót (przed zasypem) winny być wykonane w obecności
inspektora nadzoru inwestycyjnego lub przedstawicieli inwestora i odnotowane w protokółach i
dzienniku budowy.

2.4 Sieć drenarska
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/
6366 – 10, tj. być rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania lub z PE. Szczeliny wlotowe ( szparki podłużne)
powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek ( resztek materiału) i
powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny
powinny być równomiernie rozmieszczone na obwodzie i długości rurki.
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości.
Wykopy pod przewody drenarskie prowadzić od studni ( trójnika) w kierunku końca przewodu.
Szerokość wykopu powinna wynosić nie mniej niż 50 cm. Wykop powinien być wykonany ze spadkiem
nie mniejszym niż 0,3 %
Przed przystąpieniem do układania rur drenarskich, dno rowków należy oczyścić (np. łyżkami
drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równomierną warstwą, nie tworząc
zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 5 cm. Na podsypce
piaskowej układać rurociągi drenarskie.
Układanie drenażu zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , ułożony najwyżej
otwór rury należy zasłonić odpowiednią zaślepką ( kształtką plastykową ) w celu uniemożliwienia
przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rury. Zasada działania drenu wymaga
umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez otwory ( dziurki, szparki podłużne) w rurach.
Perforowane rury z tworzywa sztucznego, sztucznego gładkimi powierzchniami ich styków, należy
łączyć za pomocą specjalnie produkowanych złączek.
Obsypkę przewodów należy wykonać natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego
posadowienia drenażu . Obsypkę wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubości
warstwy 20 cm z boków rury drenarskiej i 30 cm powyżej wierzchu rury drenarskiej.
Obsypkę wykonać tak, aby drenaż nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.

2.5 Odbudowa nawierzchni
W miejscu kolizji z drogą gminną rurociąg można wykonać przeciskiem lub wykopem otwartym pod
warunkiem wykonania odbudowy nawierzchni asfaltowej. Odbudowę należy wykonać: na całej
szerokości jezdni i na długości co najmniej 3 m.
Podbudowę należy wykonać z tłucznia z kruszywa łamanego
- warstwa dolna śr. 31,5-63mm - 18 cm
- warstwa górna miału kamiennego śr.0-32mm - 5 cm
Całkowita grubość podbudowy po zagęszczeniu nie mniej niż 23 cm.
Warstwa ścieralna min 4 cm. Warstwa ścieralna powinna zostać ułożona z układarki .

2.6 Prace wykończeniowe
W ramach prac wykończeniowych należy dokonać uporządkowania i przywrócenia do należytego stanu
terenu robót w szczególności uzyskać od właścicieli nieruchomości na których prowadzone były roboty
oświadczeń iż nie wnoszą roszczeń do stanu ich nieruchomości po prowadzonych robotach.

