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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU SIECI KANALIZACJT SANITARNE.1 

Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW 

CZESC OGOLNA 

1. WSTQP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedrniotem niniejszej specyfikacji tcchniczncj sq wymagania dotycqce \+ykonania i odo~oru 

robot nviqzanych z budowq sicci kanalizacji sanitarnej z przylqcmi, budowq przepompowni 

sciekow oraz instalacjq elektrycmq przepompownl. 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techrucma wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanoni jeden 

i z dokumentow kontraktowych przy zleccniu i realizacji robot zwiqzanych - nazwa i lokalizacja 

podana w tytule dokumentacji. 

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjq Technicznq. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wynagania ogolne dotycqce realizacji robot 

budo~vlanych sieci kanalizacyjnej i sq zgodne ze Standardami Dokumentow Przetargowych 

zawartych w Ksiqlze Zamowien Publicmych. 

1.4 OkreSlenia podstawowe (tj. definicje pojeC uiywanych w Specyfikacji Technicznej) 

Dziennik budoiw - opatrzony pieczqciq Zamawiajqcego zeszyt, z ponumerocvanytni stronami, 

stui!qcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestro~vania dokonywanych robot, przekazyvania polecen i zalecen, oraz korespondencji 

technicznej pomiedzy Zamawiajqcym, Wykonawcq i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcq, upowainiona do kierowania robotami 

< i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony komplctnv kosztorys Slepy. 

Kosztorvs slepy - opis robot w kolejnosci technologicmej ich wykonania z podaniem ilosci. 

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajqcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, shzqcy 

do wpisywania przez Wykonawcq obmiarow wykonanych robot w formie wyliczeri, szlucow 

i ewentualnie dodatkoych zalqcmikow. Wpisy w ksi&e obmiarow podlcgajq potwierdzeniu 

przez Zarnawiajqcego (dla robot dodatkowych i zamiennych). 

Materialv - wszelkic tworzywa i produkty, niezbqdne do wykonywania robot. Zgodne 

z dokumentacjq projektowo- kosztorysowa zaakceptowane przez Zamawiajqcego. 

Polecenie Zmawiaiaccao - wszelkic polccenia przekazyvane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiajqcego w formic pisemncj, dotycqce sposobu realizacji robot lub innych spraw 

dokumentacji projcktowej . 

Proiektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bqdqca autorem dokumentacji projektowej. 



1.5 Og6lne wymagania dotyczqce robot. 

Wykonawca robot jest odpowicdzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnosc z dokumcntacjq 

projektowq, specyfikacjq technicmq i polcccnlami Zamawiajqcego. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiajqcy MI terrninie okrcslonym w dokumentach przetargotvych przekaie Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wsqstkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

bud019 oraz co najrnnicj dwa egzemplarze pehej dokumentacji kontraktowcj. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca ot rqma od Zamawiajqcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowei. 

Dokumentacja ta zawierac bqdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanqm 

w szczegdowych warunkach umowy. Dokumcntacjq powykonawczq sporqdzi Wykonawca na 
r' 

wlasny koszt, chyba ze umowa stanowi inaczej. 

1.5.3 Zgodno3C rohdt z dokumentacjq projektowq i speqvfikacjq technicznq. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przcz Zarnawiajqccgo stanowiq czqsc umouy, a wymagania \wszczegolnione chokby 

w jednyn z nich sq obowipjqce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. 

Wykonawca nie moie wvykorqstywac blqiow lub opuszczcn w dokumentach kontrakto\wch, a o 

ich \ykryciu zobowiqzany jest po~ladomic Zamawiajqcego, ktory dokona odpowiednich zmian i . 
poprawek. W przypadku rozbieinosci opis wymiarow jest wainiejszy od odczytu ze skali 

rysunkow. Wszystkie-wykonywane roboty oraz dostarczone rnaterialy m u s q  byc zgodne z 

dokumentacjq projektowq i specjlfikacjq technicmq. Dane okreslone w dokumentacji projekto\vej i 

specyfikacji technicznej powimy byc uwaiane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq 

odchylenia w ramach okreslonego przedziah. Cechy materiaiow i elementow obiektow i budowli 
f . powimy byc jednorodne i wykazywac bliskq zgodnosc z okreslonymi wyrnaganiami, a rozrzuty 

ich cech nie powinny przekraczad dopuszczalnego przedziah tolerancji. Jeieli przedzial tolerancji 

nie zostal okreslony w dokumentacji projektoweJ lub specyfikacji technicznej to naleiy przyjqc 

tolerancje akceptowanc zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub 

roboty nie sq w pelni zgodne z dokumentacjq projektowq lub specyfikacjq technicznq i wplynqlo to 

na niezadowalajqq jakosc budowli lub obiektu. to takie materialy i roboty nie zostanq 

zaakceptowane przez Zamawiajqccgo. W takiej sytuacji clcmenty robot powinn? byc nienvlocznie 

rozebrane i zastqpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie materialdw i sprzgtu. 

Wykonawca jest zobowiqzany zabczpicczyc u w a n v  przy real i zacji zadania sprzq i material? 

zgodnie z tvytycznyrni ujqtymi w zaakceptowanym przez Zarnawiajqcego projekcie organizacji 

zaplecza i robot. Koszt zabezpicczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na 

podstawie odrqbnej umo\y o ochronie micnia z Generalnym Wykonawq. 



1.5.5 Ochrona Srodowiska vv czasie wjrkonjvvania rob& 

Wykonawca robot instalacy~nych ma obowiqzck znac i stosowac w czasie prowadzenia robot 

wszelkie przepisy dotycqce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostac podjete 

odpowiednie srodlu zabezpieczajqce przed: 

- zanieczyszczeniami zbiomikow i cickow wvodnych pylami. paliwami, olejami. 

chcmikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami 

- przekroczeniem norm halasu 

- moiliwosciq powstania poiaru 

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcic realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami 

ochrony Srodowiska obci-jq Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogq byc 

zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzqtu i transportu moze zostak zlokalizowana na terenie 
f 

zaplecza budow pod warunkiem pozytywnej opinii pro-jektu organizacji zaplecza przez lokalne 

sluzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien stoso\vac innej technologii robot, na 

nyzszym poziomie halasu, niz okreslona przez Zamawiajqcego pod rygorem wstrzymania robot. 

1.5.6 Ochrona przeciwpotarowa 

Wykonawca bqdzie przcstrzegac przcpisow ochrony przeciwpoiarowcj. Wykonawca bedzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywdanym jako rezultat realizacji 

robot albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7 Materia& szkodliwe dla otoczenia. 

Materialy, ktorc w sposob tnvaly sq szkodliwe dla otoczenia . nie b& dopuszczone do uiycia. Nie 

dopuszcza siq materialow wywdujqcych szkodliwc promieniowanie o stqieniu wiqkszyn od 

dopuszczalnego, okreSlonego odpowicdnimi przepisami Wszelkie materialy odpadowe uiyte do 

f 
robot musq  miec aprobatq technicma wydanq przez uprawnionq jednostkg, jednoznacmie 

stwierdzajqcq brak szkodliwego oddzialywania materiah na Srodowisko. Jczeli Wykonawca uh.1 

materialow szkodliwych dla otoczcnia wedhg warunkow szczegbtowych kontraktu, a ich u2yc1e 

spowodowa~o jakiekolwiek zagrozenie dla Srodo\vlska, to konsekwencje tego poniesie 

Zama\viajqcy. 

I. 5. R Ochrona wlasnoSci publicznej i pqvvatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronq instalacji na i nad powierzchniq ziemi i za urqizenia 

podziemne, oraz uzyska od wtaicicieli tych urqdzeli potwierdzenia informacji dostarczonvch mu 

przez Zamawiajqcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenic 

i zabezpieczenie przcd uszkodzeniern tych instalacji i urqdzen w czasie tnvania budowy. 

Wykonawca zobowi~any jest prze\vidziec rezenve czasowq w harmonogramie robot na 

wszelkiego rodzaju roboty w zakresic przelozenia instalacji podziemnych i powiadomic 

Zama\viajqcego oraz wlakciciela uzbrojcnia o zamiarze rozpoczqcia robot. Wykonawca bqdzie 



odpowiadac za wszcllue spowodowane przcz jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi urqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajqccgo. 

1.5.9 Ograniczenia obciqien' osi pojazddw. 

Wykonawca dostosuje siq do ustawowych ograniczen obciqienia na os przy transporcie materialow 

i ~vyposaienia na i z terenu robot. Wykonawca Ndzie odpowiadal za n a p r a y  wszelkich robot 

uszkodzonych w wvyniku przewozu nadmiernic obciqzonych pojazdow i ladunko\v. 

I. 5.10 Bezpieczen'shvo i higiena praqv. 

Podczas realizacj i robot Wykonawca powinien przcstrzegac wszystkich przepisow dotycqcych 

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel 

nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spelniajqcych odpo~iednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bqdve utrzymywal 

wszellue urqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzqt i odpowiedniq odziez dla ochrony iycia i 
i 

zdrowia osob zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicmego. Umaje 

siq, i e  wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem bymagah okreslonych powyiej nie podlegajq 

oddzielnej zaplacie i sq uwzglqdnione w Ccnie Kontraktowej. 

1.5.11 Ochrona i utrzyrnanie rob& 

Wykonawca bedzie odpowicdzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urqdzenia ukyvane 

do robot od daty ich rozpoczqcia do daty wydania potwierdzenia zakonczcnia robot przez 

Zamawiajqcego. Wykonawca bqdzie utrzymyvac roboty do czasu ostatecmego odbioru. 

Utrzymanie powinno byc prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy by#y 

w zadawalajqcym stanie przez c a b  czas do momentu odbioru ostatecznego. JeSli Wykona~vca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajqcego powinien wznowic 

roboty utrzymaniowe nie poiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

@= 
1.5.12 Stoso~vanie sie do prawa i innych przepisdw. 

Wykonawca zobovriz+zany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejsco\vc 

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob miqzane z robotarni i bedzie w pelni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bqdzie przestrzegal praw patentowych i bqizie 

w pclni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wyrnagari prawnych odnosnie ich 

wykorzystywania, a o swoich dzialaniach \v sposob ciqgly bqdzie informowal Zamawia.qcego. 

1.5.13 Rdwnowatno.$c' norm i przepisdw prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sq konkretne normy lub przepisy, ktore spetniad majq 

materialy, sprzqt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b d q  obowiqzywac 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego \wdania powolanych norm i przepisow, 

o ile w kontrakcie nic postanowiono inaczej. Mogq byc rowniez stosowanc inne odpowiedrue 

normy i przepisy zapcwniajqce zasadniczo rowmy lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem 

wczesniejszej ich akceptacj i przez Zamawiajqcego. 



2. MATERIALY 

2.1  rodl la uyskania materialow. 

Co najmniej na trzy tygodnic przcd planolvanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow 

przenaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegsowe informacje dotyczqce i r d a  ich 

wytwarzania, zamawiania lub wykonyvania. odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz 

probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajqcego. Zahvierdzenie partii materialow z danego 

zrodla nie onacza automatycmic, i e  wszystkie materialy z danego ir6dla uzyskajq zakvierdzenie. 

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania , i e  materialy 

uzyskane z dopuszczonego i r d l a  w sposob ciqgly spchiajq wymagania specyfikacji technicmej 

i dokumentacji projektowej w czasie postepu robot. 

2.2. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom. 

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zostanq ~ ~ e z i o n e  przez Wykonawcq z terenu 
f 

budowy, bqdi zloione w miejscu wskazanjm przcz Zarnawiajqcego. Jesli Zamawiajqcy zenvoli na 

uecie tych materialow do innych robot, nii do tych dla ktorych zostaly zakupione, to koszt 

materialow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajqcego. Kaidy rodzaj robot, w ktorym 

znajdujq siq nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, 

licqc siq z ich nie przyjeciem i brakicm zaplaty. 

2.3 Przechowywanie i skiadowanie materialow. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byfy 

zabezpieczonc przed zanieczyszczenicm, zachowaly swojq jakosc i wlaSciwoSc do robot i byly 

dostepne do kontroli przez ZamawiaJqccgo. Miejsca czasowego skladowania materialow b@q 

zlokalizowane w obrqbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarnawiajqcym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przcz Wykonawcq. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow. 
f , - JeSli dokumentacja projektowa przewiduje inoili~vosc wariantowcgo zastosowania rodzaj~i 

materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajqcego o swoim 

zamierzeniu co najrnniej 3 tygodnie przed uiyciem materiah albo w okresie dhzszym, jesli bqdve 

to wymaganc dla badari prowadzonych przez Zamawiajqcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

niateriah nie moie byc poiniej zrnieniany bcz zgody Zamawiajqcego. 

3. SPRZqT 

Wykonawca zobowiqzany jest do uiywania jedynie takiego sprzw, ktory nie spowoduje 

niekorzystnego wplytvu na jakosc wykonywanych robot. Sprzgt u-any do robot musi byc 

zgodny z ofem Wykonawcy, musi odpowiadac pod wzgledem w o w  i ilosci wskazaniom 

zawartych w projekcic organizacji robot, zaakccptowanyrn przcz Zamawiajqcego. W przypadku 

braku ustalen w takich dokurnentach sprzqt musi byc uzgodmony i zaakceptowany przez 

Zamawiajqcego. Liczba i wydajnosc sprzqtu W i e  gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie 



z zasadami okreslon~mi w dokumcntacji projektowei. warunkach kontraktu i wskazaniach 

Zamawiajqcego w terminie przewidzianym umowq. Sprzqt bqdqcy wlasnosciq Wykonawcy lub 

mynajqty do wykonywania robot ma byc utrzymywany w dobryrn stanie technicmyn i gotowoici 

do pracy. Bqdzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami d o t y c q y n i  jego 

uiytkowania oraz przepisami BHP. Wykona\vca dostarczy Zarnawiaiqcemu kopie dokumentow 

potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu do uiytkowania, tam gdzie jest to \\ynagane przepisami. 

Wariantowe uec ie  sprzqtu jest moiliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, 

pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajqcego. Jakikolwiek sprzqt, maszyny i urqdzenia 

oraz narzgzia nie gwarantujqce zachom7ania mlarunkow umowy, zostanq przcz Zamawviaiqcego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 

4. TRANSPORT 
d 

Wykonawca jest zobowipany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplynq 

niekorzystnie na jakoic wykonyvanych robot i wIaSciwoSci przewozonych matcriatomj. Dobor 

srodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajqcego. Liczba srodkow 

transportu bqdzie zapcwniac prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji 

projektowej i wsk'uaniach Zamawiajqcego w terminie przewidzianym umowq. Przy ruchu po 

drogach publicmvch pojazdy bqlq spehiac myagania  dotyciqce przepiso\v ruchu drogowego. 

Wykonawca bqdzie na bieiqco i na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodo~lane 

jego pojazdami na drogach publicmych i dojazdach do budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBOT 

5.1 Ogblne zasady wykonywania robbt 

f- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkarni umo\vy oraz za 

jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacjq- 

projektowq, kvynaganiami specyfikacji tcchnicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami 

Zama\viajqcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie w planie 

i rymaczenie ~wsokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wmiarami i rzqdnjmi 

okreslonyni w dokumentacji projektowcj lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajqcego. 

5.2 Wspblpraca Zamawiajqcego i Wykonawcy. 

Zamawiajvy bqdzie podejmowal decyzie we wszystkich sprawach zwiqzmych z jakosciq robot, 

ocenq jakoSci materiatow i postqpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwi-nych 

z interpretacjq dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotycqcych akceptacji 

uveh ian ia  \varunko\v kontraktu przez Wykona\vcq. Jest on upowainiony rowniez do kontroli 

wsqstkich robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowq lub na niej 

produko\vanych, wtqczajqc prq~gotowanie i produkcjc matcriatow. Zamawiajqcy powiadomi 



Wvkonawcq o wykrytych wadach i odrn~ci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniaiq 

wymagari jakoScio\qch okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicnej. 

P r q  podejmowaniu dccyzji Zamawiajqcy uwzglcylni wyniki badan materiatow- i robot, rozrzuty 

normalnie wystqpujqce przy produkcji i p r q  badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, 

\qmiki badan naukowych oraz inne czynni ki wplywajqce na rom-nq kwestiq. Polecenia 

Zamawiajqcego powinny byc wykonywane nic poiniej nii w czasie przez nicgo \ynaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcq pod grozbq zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuh 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1 Program zapewniania jakoici robot 

Do obowi~kow Wykonawcy naleiy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajqcego r 
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zarnierzony sposob wykonyvania robot, 

mozli~vosci technicme. kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonjwanic robot zgodnie 

z dokumentacja projektowq, specyfikacjq tcchniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Zamawiajqccgo. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac: 

- organizacje ~vykonywaaia robot 

- termin i sposob prowadzenia robot 

- organizacje ruchu na budowic wraz z ornakowaniem robot - m a d ?  BHP 

- wwkaz zcspotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych 

elementow robot 

- wyposaienie w sprzqt i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium) 

- sposob oraz formq gromadzenia cymikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takie 

~yciqganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesic technologicnyrn, 

proponowany sposob i forme przekaqwania tych informacji Zamawiajqcemu 

- wykaz masqm i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaieniem w mechanimy sterowania i urqdzenia pomiarowo-kontrolne 

- sposob postqpowania z materialami i robotami nie odpowiadajqcymi wyrnaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot. 

Celem kontroli robot jest takie stcrowanie ich prqgotowaniem i wykonaniem. aby osiqgnqc 

zatozonq jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pehq kontrolq oraz jakosc materiatow. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli wlqczajqc personel, sprzqt. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Zama\viajqcy moic iakqdac od Wykonawcv przeprowadzcnia badan w celu 

zademonstrowania, i e  poziom ich wykonania jest zadowalaiqcy. Wykonawca musi przeprowadzic 

pomiary i badania materialow oraz robot z czqstotliwoSciq zapewniajqcq shvierdzenie, i e  roboty 

wykonano zgodnic z wymaganiami za\vartymi w dokumentacj i technicznej i specyfikacji robot. 



Minimalne \t?magania co do zakrcsu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w normach 

i wytycmych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiaiqcy ustali jaki zakrcs 

kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie zgodnie z umowq. Wykonawca dostarczy 

Zamawiajqcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urqdzenia i sprzqt badawczy posiadajq 

waiflq legalizacjq, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq wynaganiom norm 

okreslajqcych procedure badari. Wszystkic koszty nviqzane z organizowaniem i prowadzeniem 

badai matenatow ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary musza byc prowadzone zgodnie z wqmaganiami norm. W przypadku 

gdy normy nic obejmujq jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowac moina 

wytycme krajoure, albo inne procedury ~aakceptow~ane przez Zamawiajqcego. Przed 

prqsta.pieniem do pomiarow lub badari, Wykonawca powiadomi Zamawiajqcego o rodzaju, 
f- 

miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykona\vca 

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajqccgo. 

6.4 Raporty z badan. 

Wykona\vca musi przekazywac Zamawiajqcemu kopie raportu z wynlkami badah jak najszybciej, 

nie poiniej jednak niz terminie okrcslonyni w programie zapewnienia jakoici. Wyniki badan bqdq 

przekazywane Zamawiajqcemu na formularzach wedhg dostarczonego przez Niego \vzoru lub 

innych przez Niego zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje. 

Zarnawiajqcv moze dopuscic do uecia  tylko te materiab, ktore posiadajq: 

- ceMkat na znak bczpieczcnshva wskazujqcy, i c  zapewniono zgodnosc z krytenami 

teclmiczn~mi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tcchnicmych oraz 

wlaiciwych przepisow i dokumentow technicznych. 

- deklarac-jq zgodnosci lub certyf?kat zgodnoici z 

- Polska Normq, lub 

Aprobatq technicma, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq 

objqte certyfikacjq okreslonq powyiej i ktore spelniajq wymogi specyfikacji. W przypadku 

materialow dla ktorych w/w dokumcnty nic sq \tynagane. kaida partia dostarczona do 

robot bqdzie posiadac dokumenty, okreslajqcc w spodb jednomacmy jej cechy. Produkty 

przemyslowe musq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

matcrialy, ktore nie spelniajq tych wynagari bqdq odrzucone. 

6.6 Dokumenty Budowy. 

Dziennik bud ow^ - jest dokumentem prawnym obowiqmjqcym Zamawiajqcego i Wykonaa.ce 

w okresie od przekazania Wykona\vcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zalqczone 

do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny bye omaczone kolejnym numerem 



zalqcnika i opatrzone data, i podpisem Kierownlka B u d o y  i Zamawiajqcego. Do Dziennika 

Budowy nalezy wpisyvac w szczcgolnosc~: 

- date przekazania Wykonawcy placu bodowy 

- d a t ~  przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Zamawialajqcego programu zapcwnienia jakoici i harmonogramow robot 

- termin rozpoczqcia i zakonczcnia poszczegolnych clementow robot 

- przebicg robot w formie istotnych informacji - uwagi i poleccnia Zamawiajqcego 

- daty i przyczyny przenv w robotach i wstrzymania rob& 

- zgloszenia i daty odbiorotv robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu. czqscio\vych 

i koncowych odbiorow robot 

- wyjasnicnia, uwagi i propozycjc Wykonawcy 

- zgodnosc rzcczywistych warunkow geotcchnicznych z ich opisem w dokumentacji 

pr~~jektowej 

- dane dotycqce czynnosci gcodeanych 

- dane dotycqce sposobu rcalizacji zabczpieczenia robot 

- dane dotyczqcc jakosci materialow, pobieranych probek oraz wynrki przeprowadzonych 

badari 

- ime informacje istotne dla przcbicgu robot 

Propozycje, uwagi i wyjasnicnia Wykonawcy wpisanc do Dziennika Budowy powinny byc 

przcdlozone Zamawiajqcemu do ustosunkowania siq. Decyzje Zamawiajqcego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawica podpisuJc z zaznaczeniem ich przvjqcia lub zaiqeiem stanowiska. 

Wpis Proiektanta do Dziennika Budony obliguje Zarnawiaiqcego do ustosunkowania siq. 

Projektant nie jest jednak stronq kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania poleccn Wykonawvcy 

c robot. Rejestr obmiarow - stanowi dokument na rozliczenie fiktycnego postqpu kaidcgo 

elementu robot. Obmiary wykonywanych robot przcprowadza siq w jednostkach przyjqtych 

w kosztorysie ofertowyrn i wpisujc do rejestru obmiarow. 

Pozostafe dokumenty budowy: pozwolenie na budowq, protokcdy przekazania placu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywllnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

protokoly odbioru robot, protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie. 

Dokumenty powinny byc przechowywanc na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym, Zaginiqcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowc 

odtworzenie w sposob przewidziany prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy powimy by6 zawszc dostqpne dla Zamawiaiqccgo. 



7. OBMIAR ROBOT 

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot. 

Obmiar robot okreila faktycny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowq 

i specfl~kacjq technicnq. Wyn~ki obmiaru bt$q wpisane do rejestru obmiarow. Obmiar gotowych 

r o b t  bqdzie przeprowadzany z czqstotliwosciq i IV czasie okrcslonym w umowic. 

7.2 Urzqdzenia i sp-t pomiarowy. 

Wsqstkie urqdzenia i sprzq pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac 

akceptacjq Zamawiajqcego. Jeieli sprzqt wymaga b a M  atestujqcych to Wykonawca bqdzie 

posiadac waine swiadectwa legalizacvjne. 

8. ODBIOR ROBOT 

r 8.1 Rodzaje odbiordw robot. 

W zaleinosci od ustaleri zawartych w specyfikacJi technicnej, roboty podlegaiq nastqpujqcyni 

etapom odbioru, dokonywanym przcz Zamawiajqcego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbior robot zanikajqcych i ulcgajqcych z a h c i u  

b) odbior czqsciowy 

c) odbior ostatecmy 

d) odbior pogwarancyjny 

8.2 Odbidr robot zanikajqcych. 

Odbior robot zanikajqcych i ulegaj~cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci 

wykonanych robot, ktore w dalszym procesic rcalizacji ulegnq zakryciu. B&ie on dokonany 

w czasie umoiliwiajqcym wykonanie ewcntualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego 

postqpu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajqcy 

0 
9. PODSTAWA PLATNOSCI 
Podstawa platnosci jest cena jcdnostkowa, skalkulowana przez wykona\vcq za jednostke 

obmiarowq ustalonq dla danej pozycji kosztorysu Slepego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowcj powinna obejmowac: 

- robociznq bezposredniq wraz z towarzysqcymi kosztami 

- wartosc zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania. ewentualnych 

ubytko\v i transportu na plac budowy 

- wartosc pracy sprzqtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprqtu na plac 

budobw i z powrotem, montai. dcmontai na stmowisku pracy 

- koszty posrcdnie: placc pcrsonelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i 

laboratorium, koszty urqdzcnia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycqce BHP, 



onakowania robot, uslugi obcc na rzecz budowy, oplaty za dzicrikcvq, ekspertyzy, 

ubezpieczenia oraz koszty zarqdu przedsiqbiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierajqcy cwentualne ryzyko Wykonawcy z Qtuh innych wydatkow 

mogqcych wystqic w czasie realizacji robot i okresie gwarancyjnp 

- podatki obliczone zgodnie z obowiqzujqcymi przcpisami 

Uzgodniona ccna jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za danq pozycjq w 

kosztoqsic ofertowyn jest ostatecma i wyklucza mozliwoSc zqdania dodatkowej zaptaty za 

wykonanie robot objqtych Q pozycjq kosztorysowq za wyjqtluem przypadkow omowionych w 

warunkach umowy. 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI I PRZEPOMPOWNIAMI 

SCIEKOW m. Grojec i cz. wsi Marianow, gm. Grojec 
f 

l.WSTJ$P 

1. Zakres robot objqtych Specyfikacjq Technicznq 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania dotycqce realizacji robot: 

budowy kanalizacji sanitamej grawitacyjnej wraz z przylqczami 

budoiiy kanalizacji sanitamej t1ocznc.j 

budony przepompowni Sciekow 

budowy instalacji elcktryczncj przepompowni 

2. Wykonawca robot jcst odpowicdzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnosc 

z dokumentac-jq projektowq, specyfikacja tcchnicmq i poleceniami Zamawiajqccgo. Pozostale 

Q ogolne warunki dotycqce robot p o d m  ow czqsci ogolnej specyfikacji. 

2. MATERIALY 

2.1 Og6lne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskania i skladowania podano w czqSci 

ogolnej specyfikacji technicznej. 

2.2. BUDOWA KANALIZACJZ SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYEGCZMI 

2.2.1. Rury i ksztaitki typu PVC-U lite szereg cieiki ,,S" (XDR 34) o Srednicach 0 250/7,3 mm, 

0 200/5,9 mm, 0 160/6,7 mm -proclukcji np. KWH PIPE, Gamrat Jaslo itp., do lqczenia nu 

1. Technologia budoky sieci musi gcvarantowac utrzymanie trasy i spadkow przcwodo\v. 
2. Minimalny spadck prze~iodu nic ~noze byc rnniejszq: 
od 4,O %o dla Srednicy O,25 m i od 5,O U/oo dla Srcdnic 0,20m. 



3. Do budow? przewodow w wykopie ohvartym mozna p m s w i c  po czqsciowyn odbiorze 
technicnqm w~rkopu i podloia na odcinku co nalmnic-j 30 m dla przewodow z rur i clcmentow 
prefabrykowanvch. 
4. Budowq kanatu naleiy prouiadzic od jego najnizszego punktu. 

Montai przewodow rurowvch 

1. Rury do budowy przewodow - przed opuszczeniem do wykopu - naleiy ocqscic od 
wewnqtrz i zewnqtrz z ziemi oraz spra\vdzic, czy nie ulegh: uszkodzeniu \v czasie transportu i 
skladowania. 
2. Rury naleg ukladac zawsze kielichami (lub tez wpustami i wglqbieniami) w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. 
3. Rury o nicwiclkiej masie naleiy ukladac w wykopie Scisle osiowo. Rury ciqzsze, opuszczanc 
mechanicmie, naleiy umieszcz. we wtaSciwym polozeniu, gdy sq jeszcze podwieszone i po 
wlasciwym ustawicniu zwalniac podwieszcnie. 
4. Kazda rura po ulozcniu zgodnie z osiq i niweleh powinna scisle przylegac do podloia na calej 
swej dhgosci, na co najmniej 1 obwodu, syrnetrycnie do jej osi. Dopuszcza siq pod zlqczami 

f wykonania odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlaiciwcgo uszczclnienia zlqczy. 
5. Poszczegolnc rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ticmiq lub piaskiem po srodku 
dtugosci rury) i mocno podbic z obu stron. aby rura nie mogla n i e n i c  swcgo polozenia do czasu 
iykonania uszczelnienia zlqczy. 
6. Nale2y sprawdzic pra~vidlo~vosc ulozcnia rury (0s i spadek) za pomocq law cclownicqch, laty 
miemiczej (lub krzyia celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperciw 
pomocniczych. 
Odchylka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac 10 mm, a dla 
przewodow na terenach objqtych szkodami gomiczyni * 3 mm. 
Spadek dna rury powinien byd jcdnostajny, a odchylka spadku nie moze przekraczac * 3 mm przy 
pomiarze rzqdnych MI studzicnkach i *2 mm-na tcrenach objqtych szkodamj gomiczymi. 
7. GlqbokoSc posadowicnia przewodu powinna byc zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w 
razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierqc od wierzchu przewodu do poziomu 
terenu powinno byc zgodne z no- PN- 
8. Montai zlqczy polega na wykonaniu uszczelnienia wtasciwego oraz zabezpieczenia 
uszczelnienia. 
Dla rur z PVC nykonujc siq polqczenia na wcisk IV goto\+ym wykopie na uprzcdnio 
prqgotowanjm podloiu. Przed przysQpieniem do wykonania kolejnego zlqcza, kaida ostatnia 

f -  rura, do kielicha ktorej wciskany bqdzic bosy koniec nastqpnej rury, powinna byc uprzednio 
zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed pdqczeniem rur, bose korice nalezy smarowac 
srodkami ulatwiajqcyni poilizg. Bose koncc rur nale* wciskac w kielich do miejsca 
zamaczonego na rurze. 
9.Zas).pjwanie przewodow nalezy rozpoczqc od ro~+nomicmego obsypania rur z bokow. z 
dokladnjm ubiciem ziemi warstwami grubosci 0, I do 0.2 m. Ubijanie naleiy prowadzic rqcmie za 
pomocq drewnianego mlota o masie do 3 kg. Do zasypywania nalezy uiywac gruntow sypkich 
malo spoistych, bez kamieni. 
Niedopuszczalne jest uiywanie gruntow zmarmiqtych, t o f i ,  daminy, gruntow kamienistych i 
zakvierajqcych substancje organicmc. 

2.2.2. Studzienki kanalizacyjneprzeloto~ve, pdqczeniowe , rewiz-yjne i z zasuwami kanalowymi o 

Jrednicy Q, 1,20 m : 

Pro-jektuje siq studnie prefabrykowane skonstruo\vane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729, lqczone 

na uszczelki gumowe stozkowe, skladajqcc siq z nastqpujqcych clementow: 



- dolna czesc studni wykonana jako prefabrykat w ktonm umocowvane sq mu@ przylqczeniowe rur 

na przelocie i na dopljwach. Przylqczenia doplyvow wykonac pod ktem \vg przedrmotowcj 

dokumentacji. 

- Prefabrykat posiada zintegrowanq uszczelk~ do polqczen z krqgami gomymi 

- kregi ze zintegrowanq uszczelkq 

- dla studni glqbokich (powyiej 3,Om) plj.ta posrcdniaj 

- phita pokqwowa z ohvorem na wlaz. 

- pierscienie wyrownawcze (pod wlaz) wysokosci 8 cm, 10 cm lub 15 cm, 20 cm 

i 30 cm 

- pierscienie odciqihjqce o grubosci min. 25cm, 

- wtaz ieliwnv h ~ u  ciqzkiego z p o k ~ w q  icbrowanq o nosnosci 40T (klasy D) wg PN-EN 

124:2000. 
c - stopnie zlazowe zeliwnc osadzone hbrycmie w krqgach betonowych, w rozsta\vic piono\i\m co 

3 Ocm. 

Studnie naleiy vrykonac z betonu kl. B-45 ~vodoszczelnego (w-6) ze zbrojeniem montaio\ym. 

Studnie zabezpieczyc izolacjq zcwnqtrznq - bitizolem 2R+Pg. Nie dopuszcza siq zastosowania 

studni z krqgow Iqczonych na zapraw? cementowq.$ 

Przejscia przewodow przez sciany studzienek wykonac jako szczelne. W celu zamontowania 

kanatow w dolnej czqsci studzienck nalc2y zabetonowac odpowiednie ksztattki producenta rur 

przeznaczone do tego celu (przejscia przez scianq). 

Poziom gornej powierzchni wtazu kanalizacvjnego powinien byc rowny z na\vierzchniq, nale2y 

dostosowac go do niwelety ulicy. Studnie ustawic na podloiru z piasku o grubosci 15cm 

zagqszczonym do wspdczynnika 95% ZPPr (dla gruntow spoistych podloiu kvirowym grubosci 

15cm) i podbudowie betonowej . 
f Kanaly i studzienki kanalizacyjnc nalciy uktadac i posadawiac w odwodnionym wykopie zgodnie 

z ,,Instrukcjq montaiowq ..." produccnta rur i studzienek. 

2.2.3. Rury AROT A IIOPS do zabezpieczenia kabli energetycznych i telefinicznych na 

skrqyio~vaniach z budowanq kanalizacjq. 

2.3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ 

2.3.1. Rurv PE ciinienio~rych PE 9 0 ~ 5 ~ 4  11 0x9,5, 160x9,5, zpzewan~ych elektrooporowo lub doczdowo. 

+ ksztaltki: kolana i trdjniki rdwnoprzelotowe, trcijniki redukcyjne, redukcje, 

tuleje kdnierzowe tej samej k1a.y. 

1. Rury polietylenowe moina ukladac w temperaturze otoczenia od - 20°C do + 50°C. 
2. Rury polietylcno~vc nalczy fqczyc za pomocq: 
- zgrzewania doczokowego przy pomocy zprzewarek, Iqcznikow elektrooporowych, 



- zgrzewania pol ikqncgo (Iuelichowego) przy ui?/ciu zlqczek kielichowych 
prefabrykowanych ksztaltek polietylcnowych wykonanych z rur polietylenowych, lqczonych przez 
zgrzcwanie. 
3. Montai przewodu za pomocq zgrzewania doczotowego poszczegolnych odcinkow rur ze sobq 
naleiv wykonyvac na zcwnqtrz wykopu. Odcinek zmontowanego przewodu powinien micc okolo 
100 m dtugoici i byC zakoriczony dlepkami.  
4. Przed zgrzewaniem nalciy odpowiednio przygotowac powierzchnie czdowe lqczonych rur 
poprzez odciqcic koncow rur pilp o drobnym uzqbieniu. a nastqpnie ich oczyszczenie. Pila \v 
trakcie przecinania rur powinna byc prowadzona w prowadnicach odpowiedniego szablonu (np. 
korytka drewnianego), gwarantujqcego zachowanie prostopadlosci plaszczymy czolowej do osi 
rury. Po obciqciu konce rur nalezy wyrownac i oczyscic z postrz~pionych czqsci materiatu za 
pomocq no% oraz pilnika zdzieraka. 
5. tqczenie rur polietylenowych poprzcz zgrzewanic doczdowe naleiy wykonyvak za pomocq 
specjalnie do tego celu przygotowanych uriqdzen. Wykonane pdqczcnie nie powinno byc 
poddawane iadnym naprqieniom zewnqtrznym przcz minimum 2 godziny. W prqpadku nie 
centrycmego zgrzewania rur lub tei  stwierdzenia zaniku wyplyvki na czqsci obwodu rury, 
potqczenie naleiy umac za niepewne, zgrzane rury przcciqc i caiq operacjq powtorzyc. 

f 6. Zmiany kierunku przewodu wykonanego z rur polietylcnowych, gdy promien ~ q c i a  jest wiqkszy 
od 12 Srednic zcwnqtrmych rur, mozna wykonyvac bez podgrzewania. tuk i  o promieniu w 
granicach od 6 do 12 srednic zcwn~trmych nale2y \\ykonyvac po ogrzaniu rury do stanu 
plastycznego. Minimalny wewnqtrzny promicri wyginania rury na goqco nie moie b\d rnniejsq 
od 3 srednic zcwnqtrmych, przy c q m  gdy promieri giqcia jest mniejszy od 6 Srednic, rurq przed 
ogrzaniem i wygiqciem nalezy wjpelnic piaskiem. 
7. Podgrzewania i wyginania nic naleiy przcprowadzac w wykopie. Rurq naleiy unicsc nad 
podtoze, a nastqpnie ogrzad w miejscu proicktowancgo giqcia do temperatury + 1 10" C p r q  duwch 
promieniach giqcia lub do + 125°C przy mnicjszych promieniach. Przy ogrzewaniu plomien palnka 
powinicn byc mi~kki i nicskoncentrowany i nic powodo\vaC nadtopienia rury, (blyszcqca 
powierzchnia rury). Dhgosc uplastycznionego odcinka rury powinna odpowiadac dtugosci 
przyszlego hku.  Po uformowaniu luku - przcd zdjqciem sil wyginajqcych - rurq nalezy schtodzic 
woda, do temperatury poniicj 30°C. 
9. Odcinki rur zgrzane w przewd dtugosci okolo 100 m nalezy uloiyc wzdtui wykopu. W 
przypadku wykopu nie odeskowanego przewod zsuwa siq delikatnie do wykopu. W prqfpadku 
wykopu odeskowanego wprowadza siq go pomiqdzy rozparcia deskowania i przesuwa po dnie 
wykopu w kierunku uktadania. Duia elastycznosc rur umozliwia swobodne ich wyginanie i 
znacmie ulatwia operacjq ukladania. Wadanic rur w wykopie nalezy wykonywac rqcznie 

f zwracajqc uwagq, aby przewd nie ulegt porysowaniu o wystajqce z umocnieh sciany ostre 
przedmioty. Po opuszczcniu nale* u l o ~ c  rury zgodrue z. projektowanq osiq przewodu. 
10. W sporadycmych prqyadkach mozna dopuscic wykonanie pdpczeri zgrzewanych 
bezposrednio w wykopic. W tym celu nale2y w miejscu zgrzewania przewodu odpowiednio 
poszerzyc wykop. 
1 1 .  Przewody z rur polietylenowych nie nynagajq stosowania blokow oporowych przy zmianic 
luerunku. 

2.3.2. Studnie rewizyjne , ctyszczakowe D=1,5 m IV-yposaione w zmvoq~ hvdrantowe siutqce do 

cijnieniowego piukania i oprdiniania rurociqgu tiocvlego, 

Projektuje siq studnie prefabrykowane skonstruowane wrg PN-84B-03264, PN-B-10729, tqczone 
na uszczclki gumowe stoikowe, sktadajqce siq z nastqpujqcych elementow: 

dolna cz@c studni wykonana jako prefabrykat, w ktoryrn umocowane sq mu@ 
prqlqczeniowc rur. Prefabrykat posiada zintcgrowanq uszczelkq do pdqczen z krqgami 
gomymi. 
krqgi zc zintegrowanq uszczelkg 
ptyta pokrqwowa z ohvorem na wlaz, 
pierscienie wyrownawcze (pod wlaz) 



wlaz zcliwny typu ciqzkiego z pokrywq zebrowanq o nosnosci 40T (klasy D) wg 
PN-EN 124:2000. Na wlazach zamicscic logo Eksploatatora. 
stopnie zlazowve zeliwvne osadzone fabrycznie w krqgach betonowych. w rozstawie 
pionowvyn. co 25cm. 

Studnie n a l e e  wykonac z betonu kl. C-35/45 wodoszczelnego (w-6) ze zbrojenicm montaiowym. 

Studnie zabczpieczyc izolacjq zewvnqtrmq - bizolem 2R+Pg. Nie dopuszcza siq zastosowania studni 

z kregow Iqczonych na zaprawq cementowq. 

Przejscia przcwodow przez Scianq studzienek wvykonac jako szczelne. W dolnej czqsci studzienek 

nale j zabetonowac odpowiednie ksztaltki producenta rur przeznaczone do tego celu (przejscia 

przez scianq) 

2.3.3. Studnia rozpreina nu zakoriczeniu kanalu ciinieniowego 01200, ze specjalnie 
uformo~vanq kinetq, pozwalajqca nu uniane przeptywu turhulentnego. 

Projektuje siq studnie prefabrykowane skonstruowane wg PN-84B-03264, PN-B-10729, tqczone 

d na uszczelki gumowc stozkowe, skladajqce siq z nastqpujqcych elementow: 

- dolna czqsc studni wykonana jako prcfabrykat w ktorym urnocowane sq mu@ przylqczeniowe rur 

na przclocie i na doplywach. Przylqczenia doptywow wykonac pod kqtcm wg przedrniotowej 

dokumentacji. 

- Prefabrykat posiada zintegrowanq uszczelkq do pdqczeri z krqgami gomymi. 

- krqgi ze zintegrowanq uszczelkq, 

- ptyta pokqwoww~a z otworem na wtaz. 

- pierscienie wyrownawcze (pod wtaz) wysokosci 8 cm, 10 cm lub 15 cm, 20 cm 

i 30 cm 

- pierscienie odciqzajqce o grubosci min. 25cm, 

- wlaz ieliwvny typu ciezkiego z pokrywq zebrowanq o nosnosci 40T (klasy D) wg PN-EN 

124:2000. 

q - stopnie zlcazowe zeliw-e osadzone fabrycmie w krqgach betonowych. w rozstawie pionocvym co 

3 Ocm. 

Studnie n a l c j  wykonac z betonu kl. B-45 wodoszczclncgo (w-6) ze zbrojeniem montaiowym. 

Studnie zabezpieczyc izolacjq zewnqtrmq - bitizolem 2R+Pg. Nie dopuszcza siq zastosowania 

studni z krqgow lqczonych na zaprawq cement0wq.s 

Przejscia przewodow przez sciany studzienek wykonac jako szczelne. W celu zarnontowania 

kanatowwf w dolnej czqsci studzienek nalezy zabetonowac odpowiednie ksztaltki producenta rur 

przeznaczone do tego celu (przejscia przcz scianq). 

Poziom gome-j powierzchni wtazu kanalizacyjncgo po~inien bvc rownv z nawierzchniq. n a l e e  

dostosowac go do niwelety ulicy. Studnie ustawic na podlo2u z piasku o grubosci 15cm 

zagqszczonjm do wspolczynnika 95% ZPPr (dla gruntow spoistych podtoiu iwirowvym grubosci 

15cm) i podbudowie betonowej. 



Kanaty i studzlenki kanalizacylne nalciy ukladac i posadawviac w odwvodnionym vrykopie zgodnie 

z ,,Instrukcjq montaiowq . . ." produccnta rur i studzienek. 

I 
2.3.4. Rury d~vudtielne AROT A I I O/PS do zaheipieczenia kahli energeivcvt-ych i telefoniculych 

na skrqiowaniach z hudolvanq kanalizacjq. 

2.3.5. Rurj) ochronne o dIugos'ci 3 m, do zabezpieczenia gazociqgu nu skrz~yiowaniach z 

kanalizacja sanitarnq, zgodnie z normq PN-9IM-34501. 

2.4. BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 

2.4.1 Projektowane pompownie to ohiekty podziemne w-ykonane z kregbw hetonowl~ch 02,OOm 
(Pompownia P3) i 01,SOm (pompownie PI, P2). 

< Pompownie zlokalizowano w poboczu drogi. Na pompowvni zlokalizowano: zlqczc kablowo - 

pomiarowe, szafkq rozdzielczo - sterowvnicq. 

Wok61 zbiornika pompowni przewiduje sic; wykonanie uhvardzcnia z kostki grub. 8cm. 

Skladajq sic; ze zbiomika z dnem, krqgow i pokrywy z ohvorami na wtaz senvisowy i montaiowy. 

Calkowita glqbokoSc pompowni wvynosi: 

- Pompownia PI - 5,40m 

- Pompowwnia P2 - 3,90m 

- Pompownia P3 - 5,20m 

Pompownie PI,  P2 w~r?l>osaionc b& we wlazy serwisowe i montaiowve o wvym. 800s800mm. 

natomiast pompownia P3 we wlaz serwisowvy o wym. 60Ox600mm i wlaz montaiowvy o wym. 

1100s600rnm. drabinki zejsciowve, pomosty obstugowe, prowadnice do Lwciqgania pomp oraz 

lalicuchy do wyciqgania pomp wyposaione w oczka o $100 mrn rozstawione w odstqpie co 2,0m, 

c o wq~rzynaloSci rowmej oczkom laricucha. 

Drabinki, prowadnicc, lahcuchy i pomost wykonac ze stali kwasoodporneJ A4. 

PojemnoSC. zbiornika czerpalnego wynosi: 

Pompownia P 1 i P2: 

V,,, = 0,53m3 

V- 2 , 5 0  m 3 

Pompownia P3 

V,k- = 1 ,60m3 

Vcalkda 3,50 M 3 

2.4.2. Pompy i parametrv praql 

Gtowwmyni urzqlzeniami technologicmymi w pompowvni bgda, dwie pompy zatapialne, pracujqca i 

rezewowa, przetlaczajqcc Sciela z komory czerpalnej do: 



- z pompowni P 1 do studneda rozprqinei SR I 

- z pompowni P2 do studzienlu rozprqinej SR2 

- z pompowni P3 do studaenki rozprqinej SR3 

Ze studaenek rozprqinych SRI, SR2 Scielu skierowane b& projektowanym kandem grawrtacyJnym 

D200 do prqlektowancj (w7g odrqbnego opracomnia) studzicnki rcwkjnej S24 w ul. Zastacyjnej, 

natomiast ze studaenki SR3 projektowanyrn kanalcm D200 do istniejqcej studzienlu rewizqjnej Si na 

kanale sanitarnym D200 w ul. Laskowcj 

Pompy bqdq zamtalowane na prowadnicach i pdqczone z rurocieiem tlocznym za pomoy 

potqczenia zatnaskowego. Pomp? bqlq opuszczane do pompowni przy pomocy lancucha o dtugosci 

min. 5,Orn. Nie przewidu.ic siq stalych uriqbxn do wyciqgania pomp. 

Armatura odcinajqca i zwrotna zainstalowana w e  na rurocizgach ttocnych w komorze pompowni. 

f 
Zaprojektowano zawory: zwrotne kulowe i odcinajqce zasuwy noiowe iqczone na kolnierze. 

Sterowanie 

Kazda pompa w e  miala moili\vosc pracy w trybic: 

- sterowanie r p n e  z rozdzielnicy RP 

- sterowanie automatycne zc sterownika oraz z cyfiowego miemlka poziomu Sciekow. 

Do stcrownika pmkazywany m e  stan autonutycncgo sterowania pompq. Przclqczniki wyboru 
I 

sterowania umieszcm bt& na drnviach rozdziclnicy SP nad larnpkami sypalizacjjnyrni pracy i 

anarii pomp. 

W trybie automatycnym s t e r o d  w e  sterowat p r a q  pomp w cyklu naprzemiennym w 

zaleinosci od poziomu Sciekow bv pompowni, mienonego przcz sondq hydrostatycmq. 

W prz?rpadku awarii sterowruka lub sondy hydrostatycznej pompy sterowane b& przcz phwcikowe 

czujnki poaomu Sciekow. 

c 2.4.3. Wentylacja pompowni 

W pompowni pmwidziano wcntylacJq grawitacvjnq. 

Wentylacja kaidej pompowni P 1, P2 odbywac siq b p b e  przez jeden biofiltr kornino\x~ o 

mydaJnoSci 1 1 m3/h mocowany na pokryvic pompowni. a wentylacja pompowni P3 przez biofiltr o 

wyhinosci 14 m3/h. Biofiltry zbudowane sq z korpusu ze stali kwamxlpornej wraz z osobnym 

demonto\yanym wkladem. Wklad po zdemontowanlu moina napdnib od nowra. System ten jest 

kompletnym uriqdzemem wentylacyjnyn stworzonyn specjahe dla przepompow Scieko~v. Czas 

pracy n zaleinosci od zanicczyszczenia i warunkow pracy wynosi od 3 do 7 Iat, po hm czasie wklad 

moie zostak kompostowany i m i o n y  nowym wkladem. 

3. SPRZQT 

Do wykonania robot budowlanych sieci wodno-kanalizacynej. wykonawca powinien ivykazac sic 

moiliwosciq korqstania co naJmnicj z ponizszego sprzqtu: 



koparka gqsicnicowa 0.60 m3 

koparka chwvytakowa 0.40 m3 

pycharka gqsienicowa 55kW (75 KM) 

zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3A1 

samochd dostawvczy 0.9 t 

sarnochd skrzyniowvy do 5 t 

samochd skrzyniony 5 - I0 t 

samochod samowyladowczy 5 t 

przyczcpa dluiycowva 10 t 

iuraw samochodomy 4 t 

iuraw samochodowy 5 - 6 t 

maszyna do wiercen poziomych 

ubijak spalinowvy 

pompa spalinowa do pompowvania wody z w~kopu 

agregat iglofiltro~y 

wibromlot spalinowy 

walec samojezdny do napraw? nawierzchni 

elektronarzqdzia 

4. TRANSPORT 

Ogolne mymagania dotycqce transportu zostaly przedstawione w cz~sc i  ogolnej specyfikacji 

tcchnicmej . 

Dobor transportu tcchnologicmego nalezy przeprowadzic w uzgodnieniu z Zamawiajqcqm. 

r 
5. WYKONYWANIE R O B ~ T  

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w cqSci ogblnej specyfikacji technicznej. 

5.2 Wykonanie robot ziemnych 

5.2.1. Rohotjy ziemne dla kanaldw sanitarnych 

- Przed przyst~ieniem do robot ziemnvch nalczy powviadomic uiytkown~kow istniejqcego 

uzbrojenia o tenninie rozpoczecia budowy i pracc wykonywac pod ich nadzorem 

- Wytyczenic osi ukladanych rurociqgow kanalizacyjnych naleiy zlecic jednostcc wykonatvstwa 

geodezyjncgo 

CaIosc wykopu dla kanalizacji sanitarnej nalciy wykonac w spadku zgodnie z profilami 

podluinym~ umieszczonymi w projekcte budowlanym 

Przewiduje siq, i e  kana1 ukladany W i c  w wvykopach wqskoprzcstrzennych. szalowanych 

wypraskami s t a l o ~ m i  ukladanymi poziomo lub szalunkarni systemonymi scgrnentow~mi do 



wykopoml liniowych i punktowych. Wvkopy mykonane b d q  mechanicmie i rqcmie (zaktada siq 

80% mechanicznic i 20% rqcznie). 

Przewiduje siq czqsciowq - okoto 30% \w\vozkq urobku, 70% urobku na odklad. Miejsce 

skladowania mas ziemnych wykonawca zlokalizujc wc wlasnym zakresie. 

W czasie prowadzenia robot ziemnych naleiy zabczpieczyc wszystkie przewody uzbro-ienia 

podziemnego krzyiujqce siq z projektowanymi kanalami. Fakt przystqienia do robot nale3 

zglosic do odpowiednich shzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi 

wykonywac roboty ziemne. 

Przejscie kanalu sanitarnego pod torami wqskotoroymi (na tcrenie PKP stanowviqcej majqtek 

Grojeckiej KD) nalezy wykonac przecislucm w rurach przecisko\n;ch CCGRP DN200 o 

szty~vnosci obwodowej SN 10000. 

Wszystkie skrzyiowania z istniejqcymi kablarni energetycmymi i telefonicznymi zabezpieczyc 
C rurarni typu AROT 0 1 10 o dhgosci rnin. L=4.0m. 

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyJnych wykopy nalezy zabezpieczyc barierkarni 

zaopatrzonymi w swiatta koloru i6ltego zapalone od zrnierzchu do switu. 

Wodq z wykopu naleiy odprowadnc poprzez studzienki rcwizy~ne i zbiorcze osadniki piasku 

tymczasowym rurociqgicm ulozonym po terenie do odbiornika. Odbiomik wod z odwodnienia 

\ykopo\v zostanie wskazany przcz Wykonawcq. 

- W odwiertach shvierdzono wwstqpowanie wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na 
q glqbokosciach od 1,20m do 2,90m. 

Odwodnienie wykopow pompowni wykonac przez zastosowanie iglofiltro\-v. Przewiduje siq 

Baricrq iglofiltrow wokd \wkopu. lglofiltry w rozstawie co I m zapuscic do glqbokosci 2,O m 

poniiej dna wykopu i 0,50 od krawqdzi wykopu w zestawie 48 szt. + 1 agregat pompowy. 

- Odwodnienic ~ykopow naleiy przeprowadzic rownolegle z odwodnieniem mykopow pod 

r kanaly sanitarne. Sposob wykonania odwodnienia mykopu opisano w oddzielnym opracowaniu 

(patrz cz 1 kanaly sanitarne) 

Rury ukladac na podloiu piaskowym \qsokosci 20cm w postaci lawy piaskowej oraz warstwy 

\vyrovmawczej wysokosci 5 cm niezagqszczoncj z wyprofilowaniem tozyska nosnego do kqta 90". 

Dla przeci\&iaIania odksztalceniom rur koniecma jest obsypka ochronna po bokach i 30 cm nad 

rurq. 

Material obsypki: piasek o uziarnieniu 1 1 6  rnm z dopuszczeniem max. 5% ziaren <0,02mrn. 

Roboty towanyszgce: 

- odhvorzenie nawierzchni: w drodze p inne j  w pasie o szcrokosci wykopu powiqkszonej o 

0,30111 z kaidcj strony wykopu. Wvkonawca odhvorzy nawierzchniq w sposob uzgodniony z 

z a r q d q  danej drogi i zgodny z Rozporqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarlu Morskiej 

z dnia 2 rnarca 1999r. w sprawie wan~nkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi 

publicme i ich usytuowanie (Dz.U nr 43) 



- zabezpicczcnie istnicjqcych kabli energetycznych (rury oslonowe dwudzielne) oraz innego 

uzbrojenia podziemnego kolidujqcego z projektowanym kanalem a nieujawmionego na mapach 

zasadniczych 

- wycinka drzew kolidujqca z proj. kanalcm 

- Roboty zicmne zwiqzane z ukladaniem i montaiem przewodow wodociqgowvych i 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC, PE) naleiy wykonywac zgodnie z ustaleniami 

normy braniowej BN-8318836-02, 

- Prace ziemne nalezy prowadzic zgodnie z .,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robot Budowlano-Montaio~wch cz.11 lnstalacjc Sanitame i Przemyslowe" z uwzglqdnieniem 

wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach oraz przepisow BHP 

5.2.2. Roboty ziemne dla posadowienia zbiornika przepompowni Qciekhv 

- Przewidujc siq, i e  pornpownie wykonane bedq w wykopie otwartym, szalowanym. Kana1 i 
B 

przewod tloczny ukladanv bqdzie w wykopach wqskoprzcstrzennych, szalowanych 

wypraskami stalowymi ukladanyrm poziomo lub szalunkami systemowymi scgmentowymi do 

wykopow liniowych i punktowvych. Wykopy wvykonane bqdq mechanicznie i rqcznie (zaktada 

siq 80% mechanicznie i 20% rqcznie). 

- Przewiduje sic czqsciowq - okoto 50% ~vyvozkq urobku, 50% urobku na odklad. Miejsce 

sktadowania mas ziemnych wykonawca zlokalizuic we wlasnyrn zakresie. 

- W czasic prowadzenia robot zicmnych nalezy zabezpieczyc wszystkic przewody uzbrojenia 
m 

podnemnego krzyiujqce siq z projektowanymi kanaiami. Fakt przystqienia do robot nalezy 

zglosic do odpowiednich sluib eksploatacyjnych i pod ich nadzorcm i w uzgodnieniu z nimi 

~vykonywac roboty ziemne. 

- W odwviertach stwierdzono wystqpowanie wody gruntowej o swobodnym nvierciadle na 

f 
glebokosciach od 1,20m do 2,90m. 

Odwodnienic wykopow pompowmi kvykonae przez zastosowanie igtofiltrow. Przcwiduje siq 

Bariere iglofiltrow wokd wykopu. Iglofiltry w rozstawic co 1 m zapuscic do glqbokosci 2,O m 

ponizej dna wvykopu i 0,50 od krawqdzi ~vykopn w zestawie 48 szt. + 1 agregat pompo\w. 

Odwodnienic wykopow naleiy przeprowadzic rownolegle z odwodnienicm wykopow 

pod kanalv sanitarne. odprowadzac pompami przepononymi do pobliskicgo r o w .  Roboh 

prowadzic w okresie bezdeszczowym 

5.3 Wykonanie rob6t montaiowych 

5.3. I. Rohory montaiowe dla kanalizacji sanitarnej 

- Roboty montaiowe naleiy wykon~wac w suchyrn wvykopie. Rury kanalizacyjne powinny byc 

ukladane w otwartym, umocnionym wykopic na podsypce piaskowcj i obsypyvane 

zagqszczonyrm warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem naleiy wewnqtrz 

i na zewnqtrz starannie oczyscic. Przed polqczeniem rur, bose korice nalezy smarowac 



srodkami ulatwiajqcjmi wvciskanie rur. Rury powinny byc wsuniqtc osiowo na koncowkq 

uprzednio uloioncj (zamontowanei). 

- Polqczenia rur i ksztattek z PE nalezy wykonpvac za pomocq zgrzewania doczotowego. Rury 

PVC lqczyc naleiy kiclichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek elastomerowych. 

Pr; wykonywaniu pdqczen z armaturq naleht stosowac gwintowane Iqcmih przejsciowve. W 

zaleinosci od rodzaju tworzywa z ktorcgo wykonane sq rury, zmiany kierunkow prowadzenia 

przc\vodon naleiy wykonywac pr; uiyciu lqcmikow lub giqcia na zimno lub na gorqco. 

- Calosc robot montaiowych wykonac zgodnie z instrukcjq projektowania, wykonania, odbioru 

oraz eksploatacji instalacji rurociqgowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 

polietylenu oraz wedhg Katalogu Techniczncgo danego producenta 

- Przed przystqpieniem do badan i uruchomieniem urqdzen naleiy dokonac przeglqdu 

< zamontowanych urqdzen co do zgodnosci z dokumentacjq 

- Kanalizacje graw~itacqjnq przcd zasypanicm naleiy poddac probie szczclnosci przez eksfiltracje 

i infiltracjq, zarowno kanalu jak i studzlenek. zgodnie z PN-EN 1610. W przypadku 

mystapienia przccickow podczas przeprocvadzania proby szczelnosci nalczy jc usunqc i 

ponownie przcprowadvc calq probe od pocqtku. 

- Kanalizacjq cisnicniovrrq po ulozeniu przewvodu i wykonaniu warshvy ochronncj z podbiciem 
e 

rur z obu stron piaszczystyrn gruntem dla zabczpieczenia przed poruszaniem siq przewvodu 

naleiy poddac probie hydrauliczncj. Cisnienic probnc na szczelnosc wynosi 1,5 raza w 

stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak nii 1,O Mpa. 

- Po zakonczcniu prac montaiocvych, w odlcglosci ok. 0,40m nad rurociqgicm naleiy utozyc 

taimq ostrzegawcq polietylenowq z wvkladkq stalowq 

- Ulozone nirociqgi kanalizacyjnc naleiy omakowac w terenie za pomocq tabliczek 

informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabl~czki te winny byc umocowane na pobliskich 
f 

budynkach, ogrodzcniu tnvaly, lub na slupkach betonowvych o wymiarach 0.10 x 0.10 x 2.50m 

5.3.2. Montai przepompowni Sciekb~v 

Zbiorniki przcpompowni ma forme prefabrykatu, dostarczanego przcz dostaww~cq, ktory naleiy 

posadowic w wvykonanym wczcSniej wykopie. Po wykonaniu wykopu nalezy wykonac plytq dennq 

Konstrukcjq pompowni P3 Dtv = 2.0 i PI. P2 Dwv=l,5O m przy~eto w oparciu o ronw~iqmnia firmy 

Sienluewicz. Zapro.jektowvano je w konstrukcji prefabrykowanej z elementow typoszeregu 

Tornado I . 

W sklad pompowni wchodzq: 

- podstawy - prcfabrykowanc element\: z iclbeto\vq plyQ dennq. 

- krqgi bctono~ve. W jedn~m z prefabrykowanych krqgow nawiercony ohvor, a wv nim 

zabctonowane szczelne przejscie producenta rur. 

- gumowc uszczelki miqdzykrqgowe. 



- p& pokrywowe - prefkbrykowane phrty \vg projektu indywidualnego z prostokqtnym otworem 
v 

8 0 ~ 8 0  (Pl, P2) ,60s60 cm, 1 10x600 (w pompowni P3) i okrqglymi otworami pod kominki 

wentylacyjne o srcdnicy 15 cm i 20 cm. 

Elementy pompowni bez wyposaienia w stopnie zlazowe. 

Wsqstluc elemcnty betonowe z : 

betonu C45155 - PN-EN206- 1, wodoszczelnosc W-8, nasiqkliwosc do 5%, mrozoodpornosc F 150 

Stal zbrojcniona - A-IIIN RB5OOW 

Stal profilowa - OH 18N9 

Studzienki z zewnqtrz zabezpieczone izolacjq bitumicmq przez dwukrotne naloienie Abizolu 

R+2xP. Izolacja wcwnqtrma, wszystkie powierzchnie, zabezpieczone izolacjq powlokowq 

bitumicno-epoksydowq. 

Zmiany wprowadzone do rozwiqzah projektowych sq moiliwe po uzyskaniu jednomacnej 
P 

akceptacji Zamawiaiqcego, jedynie w prqpadku zaproponowania rozwipri rnniej koszto~\aych, 

ale co naimniej rownorzqdnych konstrukcyjnie, fbnkcjonalnie i technicznie. Propozycji taluej 

winna towarzyszyc kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, 

proponowana tcchnologia budowy - niczbqlna do oceny przcz Biuro Projektow i Inwestora. I 
5.4. Instalacje elektryczne 

5.4.1. Instalacje silowe 

Obwd gniazda wtyczkowego do podlqczcnia przewoinego agregatu prqdotworczego bvykonanego 
1 

przewodem YDYio 5s2,5mm2. Przcwody fabrycne pomp, plywakowych sygnalizatorow poziomu 

oraz sondy hydrostatycmej poprowadzic w rurach oslonowych zgodnie z planem 

zagospodarowania pompowni. Kabcl zasilajqcy do pompowni RP, zostanie ujqty w opracowaniu 

przygotowanym przez zaklad energctycmy. 

5. A I. Instalacja uziemiajqca c- 
Nalezy wykonac pdqczenia wyrowna~vcze mi@- elementami metalowymi oraz podtqczyk do 

szyny wyrowna\vczej PE w rozdzielnicy pompowni. Uzicmienie szyny PE zostanic jvykonane wraz 

z zasilanieni IV cnergtq elektrycznq z sieci energetyki. 

5.4.2 Ochronu przeciwporuieniowa 

Siec zasilajqca pracowac bqdzie w systemie TN-C. 
W projektowanych instalacjach clcktrycznych zastosowac system dodatkowej ochrony przcd 

dotykiem posrednim przez sqbkic wyiqczenie obwodow za p o m q  zabezpieczen nadprqdofiych i 

roinico?vo-prqdowych, zgodny z PN/IEC 60364-1. Przed wlqczeniem instalacji pod napiqcie 

naleq wykonak pomiary skutecnosci ochrony od poraieli, protok61 z pomiarow naleiy 

przedstawic przy odbiorzc robot. 

5.4.3 Ochrona przeci~vprzepieciowa 

W rozdzielnicy RP zastosowano ochronnik przeciwprzepiqciowy. 



5.4. 4 0.hvietlenie terenu 

Teren pompowni ma zostac oswietlony poprzez oprawq typu ogrodowego, oswietlajqcq wlaz 

pompowni oraz szafkq sterowniczq pompowmi. 

5.4.5 Instalacje AKPiA 

lnstalacja powinna byc wykonana zgodnic z prolektcm firmy Biatcl Biabstok oraz \t?qczn>rnl 

technologii. Monitoring nad pracq pompowni bqdzie sprawowany przez system wizualizacji 

poprzez stronq \nvw oraz krotkie wiadomosci tekstowe ,,SMSX, dostawcq tej uslug b&ie takie 

firma Biatel Biabstok. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
6.1 Program zapcwnienia jakosci robot. 

6.2 Zasady kontroli jakosci robot. 

6.3 Pobieranie probek 

6.4 Badania i poniiary 

6.5 Raporty z b a d h  

6.6 Badania prowadzone przcz zama~viajqcego 

6.7 Cewikaty  i deklaracje 

6.8 Dokumenty budowy 

6.9 Sprawhenic ciqglosci 51 i powlok kabli, zgodnoSci f:u itp. 

6.10 Pomiary kabli elektrycznych 

6.1 1 Kontrola funkcjonalna automatyki, sprawdzenie zgodnoici z wytyczny~ni tech~~ologii. 

Zgodnie ze spccyf?kacjq ogolnq, specyfikq robot i dokumentacjq projektowq. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1 Zasady obmiaru robot 

7.2 Urzqdzenia i sprzqt pomiarobvy 

Z g h e  ze specvfikacjq ogolnq i specyfikacjq robot. 

8. O D B I ~ R  ROBOT 

8.1. Odbiory miqdzyoperacyjne: 

Odbiorowi mi~dqopcracyjnemu podlcgajq: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 

- przebieg tras l i ~ i  elektroenergetycznych 

- szczelnosc polqczen ruroci@o\\~ 

- szczelnosc studzienek kanalizacyjnych 

8.2. Odbior czqSciowy: 



a) odbiorowi cz~sciowemu nalciy poddac elementy urqdzen instalacji, ktorych w wyniku 

postqpu robot, sprawdzenie jest niemoiliwc lub utrudnione w fazie odbioru kolicowego 

b) kaidorazowo po przeprowadzeniu odbioru czqsciowego powinicn byc sporqdzony 

protokol i dokonany zapis \v dzienniku budowy 

c) kabcl elektroenergetycmy przed zasypanicm zgtosic do odbioru czqsciowego w 

Rejonowytn Zakladzie Energetycznym Grojec. 

8.3. Odbior koncowy: 

a) przy odbiorze koncowyrn wykonanej sieci kanalizacyjnej z prqlqczami i przepompowniq 

sciekow nalciy przcdtoiyc protokoly odbiorow czqsciowych J prob szczclnoSci, a takie 

sprawdzic zgodnosc stanu istniejqcego z dokumentacjq technicmq po uwzgl@nieniu 

udokumentowanych odstqpstw or,% \\?maganiami odpowiednich norm przedmioto\~ch 

lub innych warunkow technicznych 

b) szczegolnosci nalezy skontrolo~vac 

- uzycie wlasciwych matcrialow i elemcntbw urqdzen, przedstawiajqc atesty, 

certyfikaty i Swiadectwa zgodnosci wystawione przez producento\v 

- prawidlowosc wykonania polqczeli 

- zgodnosc montaiu obiektow i elementow na przcpompo~vniach sciekow z 

dokumcntacjq projektowq 

- zgodnosc zaglebienia i spadku rurociqgo\v z dokumentacjq projektowq 

- zgodnosc wykonania instalac-ji clcktrycznych i sterowniczych na przepompowni 

sciekow z dokumcntacjq projcktowq 

c) przedlozyc projektowq dokumentacjq powykonawcq 

d) przedlozyc geodezyjnq inwcntaryzacjq p o ~ y k o n a w c q  pobvierdzonq przcz P o w i a t o ~ ~  

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficmej w Groicu. 

9. PODSTAWA PEATNOSCI 

Zgodnie z warunkami ogolnymi i specyfikacjq robot 


	Aktualizacja STWIOR  Kanalizacji Marianów 2014 Strona tytułowa.pdf
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
	I ODBIORU ROBÓT
	AKTUALIZACJA –  STYCZEŃ 2014 r.
	Temat:                 Kanalizacja sanitarna z przyłączami i pompownie                                     ścieków z przewodami tłocznymi - Grójec - dz. 3361,297,                          298, 3360/6, 3366, 2009, 2012/13
	Marianów ul. Zastacyjna - dz. 71,72/13, 72/6 72/5, 72/11.
	Etap realizacji:    Kanalizacja sanitarna z przyłączami w zlewni P3,
	Pompownia ścieków P3 z przewodem tłocznym
	(bez odcinków kanalizacji sanitarnej S7 - S11 i S3 - S24)
	Inwestor: Gmina i Miasto Grójec
	05 – 600 Grójec, ul. J. Piłsudskiego 47
	Zaktualizował: mgr inż. Piotr Sikorski                                                                                    nr  upr. proj. St - 279/85
	styczeń, 2014r.
	Egz.


