OGÓLNA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WST P
1.1. Przedmiot S T
w rozdziale omówiono wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru robót budowy kanalizacji
sanitarnej

1.2. Zakres stosowania S T
Specyfikacja techniczna jest dokumentem b d cym podstaw do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w Projekcie budowlanym pn. :Sie kanalizacji
sanitarnej i wodoci gowej w Radziejowie w ulicy: Objezdna, Polna, Niska, Toru ska,
Franciszka ska, 1-go Maja, Brzeska, Kruszwicka.
- Projektant Andrzej Oleradzki
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1. Opis kanalizacji sanitarnej.
cieki sanitarne z poszczególnych budynków zlokalizowanych przy ulicy odprowadzane b d
za po rednictwem studzienek przył czeniowych i przykanalików do projektowanej sieci
kanalizacyjnej i wł czane do studzienek kanalizacyjnych wykonanych z kr gów elbetowych DN
1200. Wł czenia przykanalików wykona w połowie rednicy rury kolektora głównego chyba, e
pokazano inaczej na profilach.

Sie

kanalizacji zewn trznej zaprojektowana została z rur

kanalizacyjnych kielichowych PCV o rednicy DN 200 i 250 ł czonych na uszczelki gumowe.
Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej wł czany zostaje do istniej cej studni kanalizacyjnej S
0 w ulicy Odjezdna w pobli u skrzy owania z ul. Parkowa jak pokazano na profilu rysunek nr 2.
Roboty ziemne prowadzone b d w terenie o du ym nasyceniu infrastruktury nadziemnej oraz
podziemnej. Tras ruroci gów pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 1.

Wi kszo

wykopów

wyst puje w drogach z wył czeniem przył czy z posesji. W zwi zku z powy szym prace nale y
prowadzi

z zachowaniem szczególnej ostro no ci wykonuj c przekopy kontrolne. Istnieje

mo liwo

wyst powania nie wykazanej na podkładach elementów infrastruktury technicznej.

Ruroci gi układa nale y na podsypce piaskowej grubo ci 10 cm, w przypadku wyst powania
gruntów niestabilnych nale y dokona wymian gruntu. Pod drogami na trasie ruroci gu dokona
wymiany gruntu. (dotyczy robót prowadzonych metod wykopu otwartego). Po uło eniu ruroci gu
wykona prób szczelno ci. Cało

zasypa zag szczaj c warstwami co 30 cm. Teren przywróci

do stanu pierwotnego.
Studnie zlokalizowane w ulicach wyposa y w pier cie odci aj cy z uwagi na lokalizacj w
ulicy o du ym nat eniu ruchu drogowego.
Przebieg kanalizacji pokazano na planach w skali 1:500 - rysunki nr 1, profil kolektora
głównego na rysunku nr 2 -5 a sposób podł czenia przykanalików na rysunkach nr 6 - 11.
Na całej długo ci projektowanej kanalizacji prace ziemne prowadzi r cznie.

2. Opis obiektów na sieci.
2.1. Studnie
Wszystkie studzienki s

nowo projektowane, a rz dne włazów odnosz

si

do stanu

projektowanego.
Studnie (rys nr 12 - 15) zaprojektowano z kr gów betonowych DN 1200 firmy BS Stargard
Szczeci ski. Studnie posadowi na podsypce piaskowej o grubo ci 20 cm. Na tak przygotowanym
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podło u wykona podkład z chudego betonu o grubo ci 10 cm i uło y płyt fundamentow .
Przej cie rur kanalizacyjnych przez cian studni wykona za pomoc przej

szczelnych typu

WAVIN. Od zewn trznej strony studnie zabezpieczy 2xAbizol R oraz 1xAbizol P, a wewn trznie
powierzchni Maxseal firmy Driziro.
Rury kanalizacyjne układa

na całej długo ci uwzgl dniaj c tak e studnie kanalizacyjne.

Nale y zwróci uwag , aby poł czenie kielichowe nie wypadło w studni. W studni wyci

„od

góry” odcinek rury tworz c kinet . Zabetonowa dno studni wyrabiaj c spadki w kierunku kinety.
Po zmontowaniu studni zamontowa właz kanalizacyjny. Studni wyposa y w stopnie złazowe.
Studzienki z płyta odci aj c

wykona w jezdniach, a studnie zwykłe bez płyty w terenach

zielonych i poboczach dróg. Studnie zlokalizowane w drogach i chodnikach wyposa y we włazy
typu ci kiego D400 z wkładka tłumi c , pozostałe we włazy B125 (produkcji St porków).

2.2. Ruroci gi grawitacyjne.
Kanalizacja sanitarna zaprojektowana została w systemie firmy WAVIN z rur kanalizacyjnych
kielichowych klasy S z PCV DN 160, DN 200 i DN 250 ł czonych na uszczelk gumow .
Profile kanalizacji pokazano na rysunkach nr 2 – 11.
Ruroci gi nale y układa na podsypce piaskowej grubo ci 10 cm, w przypadku wyst powania
gruntów niestabilnych zaleca si wymian gruntu. Wymiana gruntu polega na usypaniu ławy
wirowej o grubo ci 20 cm stanowi c warstw no n ruroci gu. Rur z PCV nie nale y układa na
ławach betonowych.
Po uło eniu ruroci gu wykona prób szczelno ci. Cało

zasypa zag szczaj c warstwami do

30 cm ponad rur . Stosowa materiał jednorodny najlepiej piasek bez cz ci stałych (kamienie,
bryły) wi kszych jak 20 mm. Teren przywróci do stanu pierwotnego.

3. Uwagi ko cowe dla sieci kanalizacyjnych.
1. Cało

robót wykona

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano monta owych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” Warszawa 1987r.
2. Ruroci gi montowa zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Po zako czeniu prac monta owych wykona prób na szczelno

wg. WTWiO.

4. Podczas zasypywania ruroci gów grunt zag ci do IP 95 (tereny zielone) oraz IP 98 (tereny
pod drogi i chodniki).
5. Zastosowano włazy:
-

Zwie czenie studni D 400 i pokrywa z wkładka tłumi c
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-

B 125 dla innej lokalizacji

6. Wszystkie zmiany wynikaj ce w czasie robót konsultowa z projektantem.

4.

Opis sieci wodoci gowej.
Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest techniczne rozwi zanie rozprowadzenia wody od miejsca wł czenia
do istniej cego wodoci gu i doprowadzenia wody do poszczególnych posesji.
Projekt przedstawia tras i rozwi zanie techniczne sieci wodoci gowej w technologii rur PVC-U
z szeregu SDR 11 z uszczelk Power Lock wraz z przył czami wodoci gowymi w technologii rur
PE z szeregu SDR 11.
Zakres opracowania obejmuje rozwi zania techniczne na etapie projektu budowlanego sieci
wodoci gowej od miejsca wł czenia do istniej cego wodoci gu wA300 w skrzy owaniu ul.
Kruszwicka / Objezdna oraz istniej cego wodoci gu wA250 w skrzy owaniu ul. Brzeska / 3-go
Maja wraz z przył czami wodoci gowymi do granicy prywatnych działek zako czonych korkiem /
za lepk . Zaprojektowano sie pier cieniow dla uzyskania równomiernego rozkładu ci nienia w
sieci.

Podstawa opracowania
•

Mapy sytuacyjno-wysoko ciowe w skali: 1:500,

•

Uzgodnienia z u ytkownikami istniej cego uzbrojenia i wła cicielami terenu,

•

Wizje lokalne i domiary w terenie,

•

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.046.2002r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pó niejszymi zmianami,

•

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718),

inne obowi zuj ce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotycz ce projektowania
i eksploatacji sieci wodoci gowej.
Warunki gruntowo-wodne.

Miasto Radziejów poło one jest poza obszarem głównych zbiorników wód podziemnych.
Najpowszechniej wyst puj cym typem wód na obszarze miasta s wody gruntowe, zalegaj ce
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płytko pod powierzchnia terenu i s one charakterystyczne dla obszaru moreny dennej i całkowicie
uzale nione od opadów atmosferycznych.
Teren planowanej inwestycji poło ony jest na obszarze wysoczyzny morenowej, zbudowanej z
utworów lodowcowych i wodnolodowcowych czwartorz du. Reprezentowane s one przez utwory
spoiste – gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz utwory piaszczyste – piaski od pylastych po
otoczaki i wiry.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Teren obj ty planowan

inwestycj

znajduje si

w strefie ochrony konserwatorskiej

Historycznego Zało enia Urbanistycznego Miasta Pradziejowa wpisanego do rejestru zabytków
pod numerem 309/A pod numerem 309/A decyzj Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we
Włocławku z dnia 15.06.1993 roku; skutkiem w/w decyzji obszar objety wpisem do rejestru
zabytków podlega ochronie prawnej na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pó niejszymi
zmianami)
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac budowlanych reliktów kultury materialnej,
nale y przerwa prowadzone prace a teren powinien by udost pniony do bada archeologicznych.
Ochrona rodowiska naturalnego.

W projekcie uwzgl dniono wymogi ochrony rodowiska poprzez zastosowanie:
•

rur ci nieniowych do wody z PVC-U z uszczelk gumow POWER LOCK,

•

wykonanie prób szczelno ci zmontowanych odcinków ruroci gu, według wytycznych
Producenta Pipelife Polska,

•

nie przewiduje si wycinki drzew.

Zabezpieczenia p.po i BHP
•

Projektowana sie wodoci gowa nie stanowi zagro enia po arowego.

•

Wymagania BHP: zgodne z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urz dze wodoci gowych
obsługa sieci wodoci gowej mo liwa jest tylko przez pracowników przeszkolonych w tym
zakresie.

•

Zapewni bezpieczne przej cie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kładek
dla pieszych b d innych podestów.

•

Zobowi zuje si

wykonawc

do zabezpieczenia wykopów w czasie trwania budowy,

a w szczególno ci po zako czeniu dnia roboczego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
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Technologia wykonania sieci wodoci gowej

Projektuje si sie wodoci gow z rur ci nieniowych kielichowych PCV-U z uszczelk Power
Lock PN 10:
•

225 x 8,6, 160 x 6,2, 110 x 4,2,

oraz przył czy z rur PE 80 klasy SDR 11:
•

PE 32x3,0 mm, PE 40x3,7 mm, PE 63x5,8 mm, PE 75x6,8 mm, PE 90x8,2 mm.

Projektowana sie wodoci gowa wł czona b dzie do istniej cej sieci wodoci gowej eliwnej:
•

W w le P-0 poprzez trójnik kołnierzowy 200/200/200, zasuw kołnierzow Dn 200 oraz
kołnierz 225/200 dla rur PCV.

•

W w le P-53 poprzez trójnik kielichowo-kołnierzowy 250/200/250, zasuw kołnierzow Dn
200 oraz kołnierz 225/200 dla rur PCV.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu

Istniej cy stan zagospodarowania terenu

W miejscowo ci Radziejów istnieje sie wodoci gowa, która wykonana jest z eliwa oraz z rur
PVC. Zaprojektowano uło enie nowej sieci wodoci gowej Ø 200 zakładaj c jej przebieg obok
istniej cej sieci oraz nowe przył cza wodoci gowe z rur PE po istniej cych trasach przył czy do
odbiorców. W zwi zku z tym po wykonaniu nowej sieci, istniej c sie nale y zdemontowa lub
wy lepi .
W zakresie opracowania wyst puje uzbrojenie nadziemne i podziemne.
Istniej ca infrastruktura nadziemna to: budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne,
gospodarcze i u yteczno ci publicznej.
Istniej ce uzbrojenie terenu w pasie technicznym ulic oraz w zakresie opracowania sieci
wodoci gowej stanowi :
•

sie kanalizacji sanitarnej,

•

sie kanalizacji deszczowej (ogólnospławnej),

•

kable energetyczne,

•

napowietrzne linie energetyczne,

•

sie wodoci gowa,

•

sie gazowa,

•

kable telekomunikacyjne.

Układ komunikacyjny obejmuje drogi o statusie dróg publicznych: drogi gminne oraz drogi
dojazdowe i wjazdy na posesje.
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Ruroci gi sieci wodnej
Projektowana sie wodoci gowa ma za zadanie dostarczy wod na potrzeby bytowo gospodarcze
oraz do celów p.po . odbiorcom w projektowanym terenie. Zaprojektowane na trasie wodoci gu
hydranty b d pełniły funkcje p.po . dla istniej cego zespołu szkół. W najni szym punkcie sieci
zaprojektowano w zeł płukania sieci „W” z odprowadzeniem wody z płukania do kanalizacji k300.
Natomiast w najwy szych punktach sieci zaprojektowano odpowietrzenie ruroci gu wyposa one w
automatyczne zawory odpowietrzaj ce.

II Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru Robót zwi zanych z wytyczeniem trasy przewodów kanalizacji ciekowej oraz
ich punktów wysoko ciowych, zdj cia warstwy humusu; rozebrania dróg, chodników,
ogrodze i innych
Zakres robót obj tych Specyfikacj Techniczn

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót jak ni ej:
− Wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej
wyznaczenia sytuacyjno-wysoko ciowe punktów głównych osi trasy kanałów,
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenia sytuacyjno-wysoko ciowe obiektów sieci,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
− Wyznaczenie lokalizacji oraz niwelet dróg i ulic.
− Rozbiórka nawierzchni dróg, kraw ników, chodników, obrze y, ogrodze i innych
konstrukcji.
− Usuni cie i wywóz warstwy humusu
Okre lenia podstawowe

− Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.
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ZAKRES ROBÓT
Numer 45231300- Sie wodoci gowa i kanalizacyjna wraz z
8
przył czami dla m. Radziejów
1
1
2
3

4
5
6
7
8

9

10

11
12

13
14
15

45111200- Roboty ziemne rozbiórkowe i odbudowa
0
nawierzchni
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Ci cie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralnoasfaltowych, gł boko 5·cm
Ci cie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralnoasfaltowych, dodatek za ka dy nast pny 1·cm
gł boko ci (ponad 5)
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne
grubo 4·cm, mechanicznie
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo 15·cm,
mechanicznie
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego,
grubo 10·cm, mechanicznie
Rozebranie kraw ników betonowych i kamiennych,
kraw niki betonowe na podsypce piaskowej
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
załadowanie koparko-ładowark samochodów
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów
na zmian
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakł dy
uzupełniaj ce na ka dy dalszy rozpocz ty 1·km
ponad 1·km transportu
Roboty ziemne koparkami przedsi biernymi z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt
kategorii III
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu IV
Umocnienie pionowych cian wykopów liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiórk , umocnienia a urowe, gł boko
do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV
Podło e z materiałów sypkich, grubo ci 10·cm
Podło e z materiałów sypkich, grubo ci 15·cm
nadsypka
R czne zasypywanie wykopów liniowych o cianach
pionowych, gł boko do 1.5·m, kategoria gruntu IIIIV, szeroko wykopu 0.8-1.5·m

16

Zasypywanie wykopów spycharkami,
przemieszczanie na odległo do 10·m, grunt
kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM)

17

Roboty ziemne koparkami podsi biernymi z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15·m3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55·kW

Jedn.

Ilo

km

1,79

m

2582

m

2582

m2

2582

m2

2582

m2

2582

m

112

m3

114

m3

114

m3

3868,56

m3

967,14

m2
m2

6447,6
1432,8

m2

1432,8

m3

967,14

m3

3510,36

m3

358,2
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18

Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0201-0213 za ka de
dalsze rozpocz te 0,5·km odległo ci transportu,
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV,
samochód 5-10·t

19
20
21

Oznakowanie trasy wodociagu uło onego w ziemi
Oznakowanie trasy wodoci gu , na murze
Monta i demonta konstrukcji podwiesze
ruroci gów i kanałów, monta : rozpi to 4,0·m
Monta i demonta konstrukcji podwiesze kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
monta : rozpi to 4,0·m

22

23

Koryta wykonywane na całej szeroko ci jezdni i
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gł boko ci 20·cm

24

Koryta wykonywane na całej szeroko ci jezdni i
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za ka de dalsze 5·cm gł boko ci

25

Warstwy ods czaj ce, w korycie i na poszerzeniach,
zag szczenie r czne, grubo warstwy po
zag szczeniu·10·cm

26

Kraw niki betonowe, wystaj ce 15x30·cm na
podsypce piaskowej
Podbudowy z kruszyw, tłucze , warstwa dolna,
grubo warstwy po zag szczeniu 15·cm 80%
materiału z odzysku (R= 1,000, M= 0,200, S=
1,000)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wi
ca o grubo ci
4·cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, dodatek za ka dy dalszy 1·cm
grubo ci warstwy

27

28
29

30
31

2
32
33
34
35
36
37
38

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa cieralna o grubo ci
3·cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, dodatek za ka dy dalszy 1·cm
grubo ci warstwy
45231300- Monta ruroci gów
8
Za lepienie istniejacej sieci wodociagowej
Ruroci gi ci nieniowe z rur typu PVC-U ł czone na
wcisk, Fi·225·mm
Ruroci gi ci nieniowe z rur typu PVC-U ł czone na
wcisk, Fi·160·mm
Ruroci gi ci nieniowe z rur typu PVC-U ł czone na
wcisk, Fi·110·mm
Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD), Fi·90·mm
Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD), Fi·75·mm
Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD), Fi·63·mm

m3
m
kpl

358,2
1791
40

kpl

21

kpl

38

m2

2582

m2

2582

m2

2582

m

112

m2

2582

m2

2582

m2

2582

m2

2582

m2

2582

kpl

1

m

1098

m

130

m

65

m

30

m

42

m

42

Sie kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej w Radziejowie w ulicy: Objezdna, Polna, Niska, Toru ska, Franciszka ska, 1-go Maja, Brzeska,
Kruszwicka.

9

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD), Fi·40·mm
Monta ruroci gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD), Fi·32·mm
Analogia Kształtki PCV Łuk kielichowy 225/11
Analogia Kształtki PCV Łuk kielichowy 225/11
Analogia Kształtki PCV Łuk kołnierzowow kielichowy 225/22 st
Analogia Kształtki PCV Łuk kielichowy 225/45
Analogia Kształtki PCV Łuk kołnierzowy 225/45
Analogia Kształtki PCV Łuk kielichowy 160/11
Analogia Kształtki PCV Łuk kielichowy 110/11
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudow montowana
na ruroci gach PVC i PE, Fi·200·mm HAWLE
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudow montowana
na ruroci gach PVC i PE, Fi·150·mm HAWLE
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudow montowana
na ruroci gach PVC i PE, Fi·100·mm HAWLE
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudow montowana
na ruroci gach PVC i PE, Fi·80·mm HAWLE
Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudow montowana
na ruroci gach PVC i PE, Fi·65·mm HAWLE
Zasuwa trójdro na z obudow montowana na
ruroci gach PVC i PE, Fi·200·mm HAWLE
Analogia Monta czwórnika kołnierzowego
Fi·200/100/200/100·mm
Monta trójnika kołnierzowego Fi·200/200/200·mm
Hawle
Monta trójnika kołnierzowego Fi·200/150/200·mm
Hawle
Monta trójnika kołnierzowego Fi·200/100/200·mm
Hawle
Monta trójnika kielichowo - kołnierzowy
Fi·200/150/200·mm Hawle
Monta trójnika kielichowo - kołnierzowy
Fi·200/100/200·mm Hawle
Odpowietrzenie ruroci gów wodoci gowych w
studzienkach, odpowietrzenie ruroci gu
Hydranty po arowe, nadziemne Fi·100·mm Hawle
Analogia . Poł czenie kołnierzowe dla rur PCV DN
200/225·mm Hawle
Analogia . Poł czenie kołnierzowe dla rur PCV DN
150/160·mm Hawle
Analogia . Poł czenie kołnierzowe dla rur PCV DN
100/110·mm Hawle
Analogia . Zw ka kołnierzowa dla rur PCV DN
80/65·mm Hawle
Zasuwa typu "E" z obudow montowana na
ruroci gach PVC i PE, Fi·25·mm Hawla
Zasuwa typu "E" z obudow montowana na
ruroci gach PVC i PE, Fi·32·mm Hawla
Zasuwa typu "E" z obudow montowana na
ruroci gach PVC i PE, Fi·50·mm Hawla
Analogia. Opaska do nawiercania HAKLU 225/1"
Hawle

m

42

m
kpl
kpl

342
8
3

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

1
1
1
1
2

kpl

21

kpl

4

kpl

7

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl

1

kpl

4

kpl

3

kpl

2

kpl

1

kpl

1

kpl
kpl

5
2

kpl

22

kpl

4

kpl

7

kpl

1

kpl

18

kpl

2

kpl

2

szt

31
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Analogia. Opaska do nawiercania HAKLU 225/1 1/4"
Hawle
Analogia. Opaska do nawiercania HAKLU 225/2"
Hawle
Analogia. Opaska do nawiercania HAKLU 225/80
Hawle
Analogia. Opaska do nawiercania HAKLU 160/1"
Hawle
Analogia. Opaska do nawiercania HAKLU 110/1"
Hawle
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych,
Dn 50·mm
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych,
Dn 25·mm
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodoci gowych,
Dn 32·mm
Studnie rewizyjne z kr gów betonowych w gotowym
wykopie, kr gi Fi·1200·mm, gł boko 3·m
Deskowanie, ciany proste, bloki oporowe o
wysoko ci 3·m
Układanie mieszanki betonowej r czne w
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki oporowe
Próba szczelno ci sieci wodoci gowych, ruroci g
Dn·250·mm, rury PVC (odcinek 200·m)
Próba szczelno ci sieci wodoci gowych, ruroci g
Dn·250·mm, dodatek lub potr cenie za ka de 10·m
Próba szczelno ci sieci wodoci gowych, ruroci g
Dn·150·mm, rury PVC (odcinek 200·m)
Próba szczelno ci sieci wodoci gowych, ruroci g
Dn·150·mm, dodatek lub potr cenie za ka de 10·m
Próba szczelno ci sieci wodoci gowych, ruroci g do
Dn·100·mm, rury PVC (odcinek 200·m)
Próba szczelno ci sieci wodoci gowych, ruroci g do
Dn·100·mm, dodatek lub potr cenie za ka de 10·m
Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych,
ruroci g do Dn·150·mm, odcinek 200·m
Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych,
ruroci g do Dn·150·mm, dopłata/potr cenie za ka de
10·m
Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych,
ruroci g Dn·200-250·mm, odcinek 200·m
Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych,
ruroci g Dn·200-250·mm, dopłata/potr cenie za
ka de 10·m
Analogia. Płukanie po dezynfekcji szczelno ci sieci
wodoci gowych, ruroci g Dn·250·mm, rury PVC
(odcinek 200·m)

92

Analogia. Płukanie po dezynfekcji sieci
wodoci gowych, ruroci g Dn·250·mm, dodatek lub
potr cenie za ka de 10·m

93

Analogia. Płukanie po dezynfekcji sieci
wodoci gowych, ruroci g Dn·150·mm, rury PVC
(odcinek 200·m)
Analogia. Płukanie po dezynfekcji sieci
wodoci gowych, ruroci g Dn·150·mm, dodatek lub
potr cenie za ka de 10·m

94

szt

5

szt

8

szt

3

szt

4

szt

3

szt

2

szt

11

szt

1

szt

1

m2

138

m3

23

próba

5

10 mb

9,8

próba

1

10 mb

-7

próba

2

10 mb

16,3

odcinek
10 mb
odcinek

3
9,3
5

10 mb

9,8

próba

5

10 mb

9,8

próba

1

10 mb

-7
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95
96

3
97
98
99

100
101
102
103
104

105

106

107
108

109
110
111

Analogia. Płukanie po dezynfekcji sieci
wodoci gowych, ruroci g do Dn·100·mm, rury PVC
(odcinek 200·m)
Analogia. Płukanie po dezynfekcji sieci
wodoci gowych, ruroci g do Dn·100·mm, dodatek
lub potr cenie za ka de 10·m
45111200- Roboty ziemne kanalizacja sanitarna
0
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Ci cie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralnoasfaltowych, gł boko 5·cm
Ci cie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralnoasfaltowych, dodatek za ka dy nast pny 1·cm
gł boko ci (ponad 5)
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne
grubo 4·cm, mechanicznie
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo 15·cm,
mechanicznie
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego,
grubo 10·cm, mechanicznie
Rozebranie kraw ników betonowych i kamiennych,
kraw niki betonowe na podsypce piaskowej
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
załadowanie koparko-ładowark samochodów
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów
na zmian
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakł dy
uzupełniaj ce na ka dy dalszy rozpocz ty 1·km
ponad 1·km transportu
Roboty ziemne koparkami przedsi biernymi z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt
kategorii III
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu IV
Umocnienie pionowych cian wykopów liniowych
palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiórk , umocnienia a urowe, gł boko
do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV
Podło e z materiałów sypkich, grubo ci 10·cm
Podło e z materiałów sypkich, grubo ci 15·cm
nadsypka
R czne zasypywanie wykopów liniowych o cianach
pionowych, gł boko do 1.5·m, kategoria gruntu IIIIV, szeroko wykopu 0.8-1.5·m

112

Zasypywanie wykopów spycharkami,
przemieszczanie na odległo do 10·m, grunt
kategorii IV, spycharka 55·kW (75·KM)

113

Roboty ziemne koparkami podsi biernymi z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15·m3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55·kW

próba

2

10 mb

16,3

km

0,42

m

350

m

350

m2

700

m2

700

m2

700

m

24

m3

30

m3

30

m3

1496,622

m3

374,156

m2
m2

1645,6
339,2

m2

339,2

m3

374,156

m3

1411,822

m3

84,8
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114

Nakłady uzupełniaj ce do tablic 0201-0213 za ka de
dalsze rozpocz te 0,5·km odległo ci transportu,
ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV,
samochód 5-10·t

115

Monta i demonta konstrukcji podwiesze
ruroci gów i kanałów, monta : rozpi to 4,0·m
Monta i demonta konstrukcji podwiesze kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki,
monta : rozpi to 4,0·m

116

117

Koryta wykonywane na całej szeroko ci jezdni i
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gł boko ci 20·cm

118

Koryta wykonywane na całej szeroko ci jezdni i
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za ka de dalsze 5·cm gł boko ci

119

Warstwy ods czaj ce, w korycie i na poszerzeniach,
zag szczenie r czne, grubo warstwy po
zag szczeniu·10·cm

120

Kraw niki betonowe, wystaj ce 15x30·cm na
podsypce piaskowej
Podbudowy z kruszyw, tłucze , warstwa dolna,
grubo warstwy po zag szczeniu 15·cm 80%
materiału z odzysku (R= 1,000, M= 0,200, S=
1,000)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa wi
ca o grubo ci
4·cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, dodatek za ka dy dalszy 1·cm
grubo ci warstwy

121

122
123

124
125

4
126
127
128
129

130

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa cieralna o grubo ci
3·cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, dodatek za ka dy dalszy 1·cm
grubo ci warstwy
45231300- Montaz ruroci gów
8
Kanały z rur typu PVC ł czone na wcisk, Fi·250·mm
Kanały z rur typu PVC ł czone na wcisk, Fi·200·mm
Kanały z rur typu PVC ł czone na wcisk, Fi·160·mm
Studnie rewizyjne z kr gów betonowych w gotowym
wykopie, Fi·1200·mm, gł boko 3·m, z pier cieniem
odci aj cym
Studnie rewizyjne z kr gów betonowych w gotowym
wykopie, Fi·1200·mm, za ka de 0,5·m ró nicy
gł boko ci

m3

84,4

kpl

15

kpl

6

m2

700

m2

700

m2

700

m

24

m2

700

m2

700

m2

700

m2

700

m2

700

m
m
m

50
300
74

szt

22

0.5 m

-9

1.3 Roboty pomiarowe
Do utrwalenia osi i punktów głównych trasy nale y stosowa pale drewniane z gwo dziem
lub pr tem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długo ci około 0,5 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granic robót ziemnych, w s siedztwie punktów
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załamania trasy, powinny mie rednic od 0,15 do 0,20 m i długo od 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostałych punktów nale y stosowa paliki drewniane rednicy od 0,05 do
0,08 m i długo ci około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
rednicy 5 mm i długo ci od 0,04 do 0,05 m. „ wiadki" powinny mie długo około 0,5m
i przekrój prostok tny.
1.4 Roboty rozbiórkowe
Materiały z rozbiórki nawierzchni betonowych, chodników, kraw ników drogowych i
obrze y trawnikowych traktowane jako elementy nie nadaj ce si do ponownego
wbudowania nale y wywie na składowisko zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Materiały z rozbieranych nawierzchni z brukowca oraz płyt elbetowych drogowych
mog zosta ponownie wykorzystane do robót.
2.

Sprz t pomiarowy

Prace zwi zane ze stabilizacj i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów
roboczych b d wykonywane r cznie.

Prace pomiarowe zwi zane z wytyczeniem oraz okre leniem wysoko ci elementów sieci
wykonane b d specjalistycznym sprz tem geodezyjnym gwarantuj cym uzyskanie
wysokiej dokładno ci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).
3.

Sprz t do usuwania warstwy humusu

4.

Sprz t do robót rozbiórkowych

Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu nale y stosowa :
równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót
ziemnych - w miejscach gdzie prawidłowe wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym
nie jest mo liwe, koparki i samochody samowyładowcze.

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk elementów dróg, ogrodze mo e by
wykorzystany sprz t podany poni ej lub inny zaakceptowany przez In yniera: spycharki,
ładowarki, samochody ci arowe skrzyniowe i samowyładowcze, zrywarki, młoty
pneumatyczne, piły mechaniczne, pilarki spalinowe, koparki, frezarka do asfaltu, piły do
asfaltu.

5.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu
5.1Transport sprz tu i materiałów
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Sprz t i materiały do wyznaczania trasy mo na przewozi dowolnymi rodkami
transportu.
5.2.

Transport humusu

Humus nale y przemieszcza z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi
transportem samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odległo ci, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.
5.3.

Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki i wycinki mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu.

6.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót

6.1.

Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych.

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przyst pieniem do robót w danym zadaniu,
wykonawca sporz dzi dokumentacj fotograficzn obiektów w pasie robót wraz z opisem
ich stanu technicznego ze szczególnym uwzgl dnieniem wszelkich uszkodze i zarysowa .
6.2.

Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe winny by wykonane zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami
technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Głównego Urz du Geodezji i Kartografii
(dalej GUGiK) przez geodetów posiadaj cych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna
Obsługa Inwestycji), zgodnie z Ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
W oparciu o Dokumentacj Projektow Wykonawca winien przeprowadzi obliczenia
i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca zobowi zany jest wytyczy i oznaczy w terenie w sposób trwały i widoczny z
zało eniem reperów roboczych projektowan o przewodu oraz wykona szkic
wytyczenia. Punkty na osi trasy, punkty załama ruroci gów nale y oznaczy za pomoc
pali drewnianych, tzw. kołków osiowych z gwo dziami.
Przyj cie tych punktów powinno by dokonane w obecno ci inwestora.
Kołki osiowe nale y wbi na ka dym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co około 30 – 50 m.
Na ka dym odcinku nale y utrwali co najmniej 3 punkty. Kołki wiadki nale y wbija
po obu stronach wykopu, tak aby istniała mo liwo odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robót. Ci g reperów nale y dowi za do reperów sieci pa stwowej. Szkice
sytuacyjne reperów i ich rz dne wykonawca przeka e inwestorowi.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa inwestora o wszelkich bł dach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznacze
w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiaj cego zostan
zniszczone przez wykonawc
wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan
one odtworzone na koszt wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale
do obowi zków wykonawcy.
Tyczenie i sprawdzanie terenu
Tymczasowe punkty niwelacyjne nale y wyznaczy w odpowiednich miejscach w obr bie
Placu Budowy. W miar post pu prac punkty niwelacyjne powinny by okresowo
sprawdzane w odniesieniu do warto ci głównej rz dnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty
niwelacyjne nale y usytuowa poza obszarem prowadzenia robót.
Kolejno
-

6.3.

-

wykonywania prac geodezyjnych:

wytyczenie sytuacyjno-wysoko ciowe głównych osi przewodów dla poszczególnych
zada sukcesywnie w miar post pu robót
wytyczenie sytuacyjno-wysoko ciowe załama osi przewodów dla poszczególnych
zada ,
wyznaczenie sytuacyjno-wysoko ciowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów,
wyznaczenie sytuacyjno-wysoko ciowe cz ci budowlanej pompowni wraz z
przynale nymi instalacjami technologicznymi,
wykonanie pomiarów powykonawczych ruroci gów w wykopie przed zasypaniem,
wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek,
wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacj obiektów i
uzbrojenia technicznego,
wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych
z zało eniem kart studzienek,
wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej instalacji i urz dze
w pompowniach i innych obiektach sieciowych,
wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych dla poszczególnych zada przed
oddaniem sieci do u ytkowania,
dostarczenie dla Zamawiaj cego i do Wydziału Geodezji i Kartografii Urz du Miasta
Radziejów wykazu współrz dnych zbudowanych sieci wod – kan zapisanych w wersji
elektronicznej w pliku tekstowym, wraz ze szkicem inwentaryzacji powykonawczej.
uzyskanie z Wydziału Geodezji i Kartografii Urz du Miasta Radziejów kopii mapy
zasadniczej potwierdzaj cej jej uzupełnienie elementami inwentaryzacji
powykonawczej z klauzul Wydziału Geodezji i Kartografii Urz du Miasta Radziejów
o przyj ciu pomiaru do pa stwowego zasobu geodezyjnego.

Zdj cie warstwy humusu

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów w terenach zielonych nale y usun
górn warstw gruntu (humus) i zło y oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.
Warstw humusu nale y zdj z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych
miejscach okre lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez inwestora.
Grubo zdejmowanej warstwy humusu powinna by zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej lub wskazana przez inwestora według faktycznego stanu wyst powania.
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6.4.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe obejmuj rozebranie i usuni cie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych zgodnie z dokumentacj projektow , lub wskazanych przez
inwestora.
Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa mechanicznie lub r cznie w sposób okre lony
w projekcie lub przez inwestora. Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego
wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile
uzyskane elementy nie staj si własno ci Wykonawcy powinien on przewie je na
miejsce wskazane przez inwestora. Elementy i materiały, które staj si własno ci
Wykonawcy powinny by usuni te z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po
rozbiórce elementów dróg, chodników, ogrodze , itp. znajduj ce si w miejscach gdzie
zgodnie z Dokumentacj Projektow b d wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si w nich
wody opadowej.
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzgl dni opłaty za
składowanie materiałów z rozbiórki.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7.1.

Kontrola jako ci prac pomiarowych

Ogólne zasady kontroli robót

Kontrol jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych nale y prowadzi według ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach
i wytycznych Głównego Urz du Geodezji i Kartografii (GUGiK) (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w. niniejszej Specyfikacji.
Kontrola usuni cia humusu

Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia warstwy
humusu.
7.2 Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót .
8.1 Jednostki obmiarowe

Roboty obj te niniejsz specyfikacj obmierza si w nast puj cych jednostkach:
Sie kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej w Radziejowie w ulicy: Objezdna, Polna, Niska, Toru ska, Franciszka ska, 1-go Maja, Brzeska,17
Kruszwicka.

M3 - usuni tej, spryzmowanej oraz, je eli konieczne, transportowanej warstwy humusu
m - rozbiórki kraw ników, ogrodze itp.
m2 - rozbiórki podbudowy, nawierzchni dróg, nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych,
chodników itp.
m2 - wykonania i rozbiórki drogi monta owej

9. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Całkowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru
ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inwestora.
Osi gni cie gotowo ci do odbioru musi potwierdzi wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przeka e Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawieraj cy komplet dokumentów. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowo ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawc o dacie rozpocz cia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpocz cie prac komisji nast pi nie pó niej ni przed upływem terminu okre lonego w
umowie.
Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przedło onych
dokumentów, wyników bada i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno ci wykonania
robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si z realizacj robót,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniaj cych komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo
osób, zwierz t i mienia, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon warto
wykonanych robót w stosunku do wymaga przyj tych w umowie.

10. Odbiór pogwarancyjny
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

10.1 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa operat kolaudacyjny
zawieraj cy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
-Dziennik budowy -oryginał i kopi
-Obmiar robót
-Dokumenty ustalaj ce warto ko cow robót (kalkulacj ko cow , kosztorys ko cowy)
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
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-Atesty jako ciowe wbudowanych materiałów
-Dokumenty potwierdzaj ce legalizacj wbudowanych urz dze
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych
-Protokóły prób i bada
-Protokóły odbioru robót zanikaj cych
-Rozliczenie z demonta u
-Wykaz wbudowanych urz dze i przekazanych instrukcji obsługi
-Wykaz przekazywanych kluczy
-O wiadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego
nie b d gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty
poprawkowe lub uzupełniaj ce b d zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawc do odbioru w terminie ustalonym przez
komisj .
11. PODSTAWA PŁATNO CI
Podstaw płatno ci jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez
Wykonawc , a przyj tych przez Inwestora, zgodnych z
zawart umow .
Warto przedmiotu umowy uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania
składaj ce si na jej wykonanie.
Cena wynikaj ca z kosztorysów ofertowych obejmuje:
robocizn ,
warto zu ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
warto pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu na
plac budowy i z powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy),
koszty po rednie w skład, których wchodz : płace personelu i kierownictwa
zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz ce bhp, usługi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarz du przedsi biorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków, które mog wyst pi w czasie realizacji robót,
do cen jednostkowych nie nale y wlicza podatku VAT.
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót obj tych umow
ostateczn .

12.

jest cen

Uwagi ko cowe dla sieci kanalizacyjnej i

wodoci gowej.
- Cało robót wykona zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano monta owych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” Warszawa 1987r.
- Ruroci gi montowa zgodnie z wytycznymi producenta.
- Po zako czeniu prac monta owych wykona prób na szczelno

wg WTWiO.
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- Podczas zasypywania ruroci gów grunt zag ci do IP 95 (tereny zielone) oraz IP 98
(tereny pod drogi i chodniki).
- Zastosowano włazy:
Zwie czenie studni D 400 i pokrywa z wkładka tłumi c
B 125 dla innej lokalizacji
- Wszystkie zmiany wynikaj ce w czasie robót konsultowa z projektantem.
- Ze wzgl du na mo liwo
kanalizacj

deszczow

kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej c

k 300 nale y wykona

odkrywk

a ewentualn

zmian

trasy

kanalizacji dokona w ramach nadzoru autorskiego.

13. Przepisy bezpiecze stwa pracy podczas robót ziemnych.
Zachowanie bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia w czasie robót ziemnych wymaga
przestrzegania ni ej wymienionych przepisów:
- W miejscu wyst powania tras ruroci gów i kabli prace prowadzi r cznie.
- Wykopy ze skarpami pionowymi nie zabezpieczonymi szalunkami mog by prowadzone
do gł boko ci 1,00 m.
- Wykopy ze skarpami pionowymi prowadzone poni ej gł boko ci 1,00 m nale y
zabezpieczonymi szalunkami.
- Wzdłu kraw dzi wykopu nale y pozostawi wolny pas terenu o szeroko ci 0,50 m, na
którym nie wolno składowa gruntu ani innych materiałów.
- W wykopach nale y ustawi drabiny, aby robotnicy nie wchodzili lub wychodzili po
rozporach z wykopu.
- Na rozporach nie wolno składowa

adnych materiałów.

- Wykopy nale y zabezpieczy od wód opadowych i gruntowych.
- Wykopy nale y ogrodzi por cz wysoko ci 1,1 m oraz opatrzy tablicami ostrzegawczymi.
- W czasie zasypywania wykopu nie mog przebywa w nim ludzie.
- Obudowy cian wykopu nale y usuwa z wykopu stopniowo na wyra ne zarz dzenie
kierownictwa budowy.
- Do pracy maszynami mo na dopuszcza

pracowników wyszkolonych i posiadaj cych

odpowiednie uprawnienia.
- Do pracy mog przyst pi pracownicy posiadaj cy aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.
-

Podczas

tankowania

paliwa

nale y

zachowa

odpowiednie

rodki

ostro no ci

przeciwpo arowej.
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14. PRZEPISY ZWI ZANE Z REALIZACJ

ZADANIA

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Główny
Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979;
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarz dzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.);
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urz d Geodezji
i Kartografii 1978.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, Główny Urz d Geodezji
i Kartografii, 1983;
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz d Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979;
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, Główny Urz d Geodezji
i Kartografii 1979;
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urz d Geodezji i Kartografii
1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urz d Geodezji i Kartografii
1983.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
PN-92/B-O1706-A 1 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-O1707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-93IM-75020 –Armatura sanitarna
EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach
wodoci gowych
PN-B-O2421: 2000 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów,
armatury i urz dze . Wymagania i badania
PN-89IH-02650 – Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury
PN-82/H-74200 –Rury stalowe ze szwem gwintowane
-W1WiORB-M cz.I lnstalacje sanitarne i przemysłowe
-Dz. Ustaw RP Nr 75/2002
-Dz. Bud. Nr 2!71
-PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707
-Instrukcja projektowania i monta u instalacji kanalizacyjnych i wodoci gowych
systemu Wavin.
-Warunki Techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych;
PKTS. G.GiK 1996
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
ARKADY 1987
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-Tom l: Budownictwo ogólne
-Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe
-Prawo budowlane Dz.U. 89/94 z pó niejszymi zmianami
-Rozporz dzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
-Rozporz dzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych
-Rozporz dzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 10/02 poz. 953)
-Rozporz dzenie Min. Gospodarki w sprawie wymaga kwalifikacyjnych dla osób
zajmuj cych si eksploatacj instalacji, urz dze oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)
-Rozporz dzenie Min. Gospodarki w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy
urz dzeniach i instalacjach energetycznych (D z U 80/99 poz. 912)
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